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JOGSZABÁLY

2011. évi LX. törvény
a mozgóképrõl szóló 2004 . évi II . törvény, valamint

a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi

CXL. törvény módosításáról*

1. §

(1) A moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Mtv.) IV. fe je zet al cí me és 34. §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí vum és Film in té zet
34. § (1) A Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí vum és

Film in té zet (a to váb bi ak ban: MaN DA) a mi nisz ter irá nyí -
tá sa alatt ál ló, köz gyûj te mény ként mû kö dõ ön ál ló költ ség -
ve té si szerv.

(2) A MaN DA alap fel ada ta, hogy a mu ze á lis in téz mé -
nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ -
dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 59. § (7) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel ada tai mel lett el lás sa a ma gyar és
egye te mes film kul tú ra tár gyi, írá sos és egyéb do ku men tu -
ma i nak gyûj té sé vel, fel dol go zá sá val, meg õr zé sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat, szak mai szol gál ta tá sok kal, ku ta tá si
te vé keny ség gel hoz zá já rul jon a ma gyar kul tú ra fej lõ dé sé -
hez és se gít se a moz gó kép kul tú rá val össze füg gõ ok ta tást.

(3) A MaN DA gon doz za a saj tó ter mé kek kö te les pél dá -
nya i nak szol gál ta tá sá ról és hasz no sí tá sá ról szó ló 60/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let alap ján ré szé re át adott film al ko tá -
so kat és vi deo do ku men tu mo kat.

(4) A MaN DA fõ igaz ga tó ját a mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fel, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát a mi nisz ter
hagy ja jó vá.”

(2) Az Mtv. 35. §
a) (1) be kez dé sé ben a „Film ar chí vum hoz” szö veg rész

he lyé be a „MaN DA-hoz” szö veg
b) (2) be kez dé sé ben, és (5) be kez dé sé ben a „Film ar chí -

vum” szö veg rész he lyé be a „MaN DA” szö veg
lép.

2. §

(1) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Kult. tv.) 59. § (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mi nisz ter ki ala kít ja a nem ze ti kul tu rá lis örök ség
ré szét ké pe zõ kép- és hang rög zí tés or szá gos nyil ván tar tá si
rend sze rét a Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí vum és Film -

in té zet (a to váb bi ak ban: MaN DA), a Mé dia szol gál ta tás-
tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap, va la mint a rá di ó zás ról és 
te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény, vagy a mé dia -
szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény sze rint mé dia szol gál ta tá si
jo go sít ványt szer zett szer ve ze tek ar chí vu ma i ban õr zött,
to váb bá az egyéb szer ve ze tek ál tal gyûj tött és õr zött do ku -
men tu mok ról.”

(2) A Kult. tv. 59. §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(6) A MaN DA a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló, köz -
gyûj te mény ként mû kö dõ ön ál ló költ ség ve té si szerv.

(7) A MaN DA alap fel ada ta, hogy moz gó kép rõl szó ló
2004. évi II. tör vény 34–35. §-ai ban meg ha tá ro zott fel ada -
tai mel lett, a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló 2001. évi 
LXIV. tör vény 4. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
a ma gyar kul tu rá lis örök ség ré szét ké pe zõ ér té ke ket, kü lö -
nö sen az iro dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ze nei, au di o vi zu á lis
al ko tá so kat szám ba ve gye, di gi tá li san rög zít se, ily mó don
is az utó kor szá má ra meg õriz ze, és szé les kö rû hoz zá fér he -
tõ sé gét meg te remt se.”

3. §

E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kö vér Lász ló s. k.,
      köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 28/2011. (VI. 1.)
NEFMI ren de le te

a he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott mu ze á lis
in téz mé nyek 2011. évi szak mai támogatásáról

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 6. 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. §
j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 73. § b) pont ja sze rin ti fel adat kö -
rében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter, és az egyes mi -
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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 ja sze rin ti fel adat kör ében el já ró
bel ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1. §

(1) Szak mai tá mo ga tás ban (a to váb bi ak ban: tá mo ga tás)
az a he lyi ön kor mány zat (a to váb bi ak ban: ké rel me zõ) ré -
sze sül het, amely mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ mu ze á -
lis in téz ményt (a to váb bi ak ban: ked vez mé nye zett) tart
fenn. A tá mo ga tás utó la gos el szá mo lás mel let ti elõ fi nan -
szí ro zott, egy összeg ben fo lyó sí tott, nem vissza té rí ten dõ
tá mo ga tás.

(2) A tá mo ga tás ra for dít ha tó összeg 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 6. pont já ban meg ha tá ro zott összeg
32%-a.

2. §

A tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok ra ké rel mez he tõ:
a) ál lan dó ki ál lí tás elõ ké szí té sé re, lét re ho zá sá ra, tel jes

kö rû fel újí tá sá ra, vagy kor sze rû sí té sé re, be le ért ve a nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gi kul tú ra ér té ke it be mu ta tó ki ál lí -
tás rész ki ala kí tá sát, va la mint a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó
több ide gen nyel ven elõ ál lí tott ka ta ló gu sok, ki ál lí tá si ve -
ze tõk, is mer te tõk és elekt ro ni kus tár lat ve ze tõk meg je len -
te té sét;

b) ok ta tá si cé lú kö zös sé gi te rek ki ala kí tá sá ra Bu da pes -
ten vagy Pest me gyé ben mû kö dõ mu ze á lis in téz mé nyek
szá má ra.

3. §

(1) A tá mo ga tás fel té te le a tel jes fej lesz té si költ ség
10%-ának meg fe le lõ sa ját for rás biz to sí tá sa, va la mint az,
hogy a ké rel me zõ kö te les a tá mo ga tott fej lesz tés ke re té ben 
lét re ho zott ka pa ci tá so kat, szol gál ta tá so kat a fej lesz tés be -
fe je zé sét kö ve tõ leg alább 5 évig fenn tar ta ni. Amennyi ben
a meg ítélt tá mo ga tás nem éri el a ké rel me zett össze get,
a sa ját for rást a meg ítélt összeg ala pul vé te lé vel kell szá mí -
ta ni.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett ön ál ló an mû kö dõ
és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, vagy me gyei mú ze u mi
szer ve zet ré sze, és a me gyei mú ze u mi szer ve zet ön ál ló an
mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, a ké rel me zõ -
nek az (1) be kez dés sze rin ti sa ját for rást nem kell biz to sí ta -
nia.

(3) A tá mo ga tás fel té te le to váb bá az, hogy amennyi ben
a 9. § a), b), c) vagy e) pont já ban meg ha tá ro zott bár mely
kö rül mény be kö vet ke zik, a tá mo ga tott te vé keny ség össz -

költ sé ge a ter ve zett hez ké pest csök ken, a ked vez mé nye -
zett adó le vo ná si jo go sult sá gá ban, va la mint a sa ját vagy a
ked vez mé nye zett más ada ta i ban, vagy a költ ség ve tés bõl
nyúj tott tá mo ga tás egyéb – az e ren de let ben vagy a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett – fel té te le i ben vál to zás kö -
vet ke zik be, a ké rel me zõ a tu do má sá ra ju tás tól szá mí tott 8
na pon be lül kö te les azt írás ban be je len te ni a kul tú rá ért fe -
le lõs mi nisz ter nek (a to váb bi ak ban: mi nisz ter).

(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan ké rel me zõ ré szé re,
amely

a) a tá mo ga tott te vé keny ség hez szük sé ges jog erõs ha tó -
sá gi en ge dé lyek kel nem ren del ke zik,

b) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû sa ját for -
rás nem áll ren del ke zé sé re, to váb bá azt nem iga zol ja, vagy
ar ról nem nyi lat ko zik a 4. § (2) be kez dés k) pont ja sze rin ti
mó don,

c) a tá mo ga tá si dön tés tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló
va lót lan, ha mis vagy meg té vesz tõ ada tot szol gál ta tott,
vagy ilyen nyi lat ko za tot tett,

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

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból, az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból és az Eu ró pai
Ha lá sza ti Alap ból, nyúj tott tá mo ga tá sok ki vé te lé vel,

f) az e ren de let ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé -
nek fel té te le ként meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kat nem te szi
meg, do ku men tu mo kat nem nyújt ja be, vagy a meg tett nyi -
lat ko za tát vissza von ja,

g) nem fe lel meg az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 15. §-ában meg -
ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé -
nyé nek,

h) a 2. §-ban meg ha tá ro zott és az ál ta la vál lalt fel ada tok -
ra tá mo ga tást nyert el az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból tá mo ga tott re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok, vagy
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Prog ram fi -
nan szí ro zá sa ke re té ben, vagy

i) ha tár idõ ben nem tett ele get a he lyi ön kor mány za tok
ál tal fenn tar tott mu ze á lis in téz mé nyek szak mai tá mo ga tá -
sá ra vo nat ko zó min den ko ri zár szám adás ke re té ben tör té nõ 
el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek.

4. §

(1) A ké rel me zõ a tá mo ga tás ra vo nat ko zó ké rel mét a
Ma gyar Ál lam kincs tár (to váb bi ak ban: Kincs tár) ál tal üze -
mel te tett elekt ro ni kus rend szer ben 2011. jú ni us 23-ig tör -
té nõ rög zí tés sel és az 1. mel lék let sze rin ti adat la pon pa pír
ala pon pos tai úton 2011. jú ni us 24-ig együt te sen nyújt hat -
ja be a mi nisz ter hez a Kincs tár – ké rel me zõ szék he lye sze -
rint – il le té kes te rü le ti szer ve (to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság)
út ján. Az igény lést 1 ere de ti pél dány ban pa pír ala pon, va -
la mint 1 pél dány ban CD vagy DVD le me zen kell be nyúj -
ta ni. A be nyúj tá si ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ, a ki zá -
ró lag pos tai úton be nyúj tott ké re lem ér vény te len.
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(2) A 2. § a) pont alap ján be nyúj tott ké re lem hez csa tol ni 
kell a kö vet ke zõ mel lék le te ket:

a) a ter ve zett fej lesz tés vár ha tó ered mé nye it, a kö zös sé -
gi, köz mû ve lõ dé si és gaz da sá gi ha tá so kat be mu ta tó ha tás -
ta nul mányt, va la mint a mar ke ting ter vet, a kö zön ség hasz -
no sí tá si és kom mu ni ká ci ós ter vet,

b) fel ada tok ra és költ ség ne mek re le bon tott rész le tes
költ ség ve tést a sa ját for rás fel tün te té sé vel, va la mint a
pénz ügyi üte me zést,

c) a ki ál lí tás szak mai for ga tó köny vét,

d) a ki ál lí tás lát vány ter vét,

e) a ki ál lí tást a lá to ga tók szá má ra tu do má nyos-is me ret -
ter jesz tõ for má ban be mu ta tó ki ál lí tá si ve ze tõ kéz ira tát,

f) a ki ál lí tás mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tó fü ze té -
nek tar tal mi és mód szer ta ni össze fog la ló váz la tát leg alább
3 ol dal ter je de lem ben,

g) a ki ál lí tás mû tárgy vé del mi szak vé le mé nyét,

h) épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé -
gek ese tén a jog erõs épí té si en ge délyt és a kap cso ló dó mû -
sza ki terv do ku men tá ci ót,

i) mû em lék épü let ese tén a kul tu rá lis örök ség vé del mi
ha tó ság en ge dé lyét, amennyi ben a mun ká la tok jel le ge
alap ján jog sza bály ezt elõ ír ja,

j) a ked vez mé nye zett biz ton ság vé del mi hely ze té nek le -
írá sát a ki ál lí tó te rek re és rak tá rak ra vo nat ko zó an, és

k) a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tot, vagy a kép vi se -
lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt – a tar ta lék fe -
let ti ren del ke zé si jo got át ru há zó – fel ha tal ma zá sa alap ján a 
pol gár mes ter nyi lat ko za tát a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.

(3) A 2. § b) pont alap ján be nyúj tott ké re lem hez a (2)
be kez dés a), b), h) és i) pont já ban fog lal ta kat és a fog lal -
koz ta tó tér mú ze um pe da gó gi ai hasz no sí tá sá nak rész le tes
tar tal mi és mód szer ta ni össze fog la lá sát kell mel lék let ként
csa tol ni.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell to váb bá a tá mo ga tást ké -
rel me zõ írás be li nyi lat ko za tát

a) a ké re lem ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku -
men tu mok tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hi te les sé -
gé rõl, va la mint ar ról, hogy az adott tárgy ban tá mo ga tá si
igényt ko ráb ban, vagy egy ide jû leg mi kor és hol nyúj tott
be,

b) ar ról, hogy nem áll adós ság ren de zé si el já rás alatt, és
hogy ren del ke zik-e le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett
köz tar to zás sal,

c) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a Kincs tár ál tal mû -
köd te tett mo ni tor ing rend szer ben nyil ván tar tott igény lõi,
ked vez mé nye zet ti ada ta i hoz – azok konst ruk ci ós for rá sa i -
nak költ ség ve tés be li el he lyez ke dé sé tõl füg get le nül – a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak, va la mint a mi -
nisz ter, a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter,
az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal, a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um és a cse kély össze -
gû tá mo ga tá sok nyil ván tar tá sá ban érin tett szer vek hoz zá -
fér je nek,

d) ar ról, hogy meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok Áht. 15. §-ában meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i nek,
va la mint az Áht. 15. § (12) be kez dé se sze rint vizs gá lan dó
jo gi sze mély ada ta it ren del ke zés re bo csát ja,

e) ar ról, hogy a tá mo ga tá si ké re lem sza bály sze rû sé gé -
nek és a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer -
vek ál tal tör té nõ el len õr zé sét tu do má sul veszi,

f) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy amennyi ben a ked -
vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán a fi ze ten dõ
ál ta lá nos for gal mi adó ból rá át há rí tott vagy az ál ta la meg -
ál la pí tott adót le von ta, vagy a ke let ke zõ adó ter het más ra
át há rí tot ta, a le vo nás ba he lye zett, il let ve át há rí tott adó
össze gét a tá mo ga tás ból nem szá mol hat ja el, to váb bá mel -
lé ke li a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo -
ga tás cél ja te kin te té ben adó le vo ná si jog gal ren del ke zik-e,

g) ar ról, hogy a 2. §-ban meg ha tá ro zott és az ál ta la vál -
lalt fel ada tok ra nem nyert el tá mo ga tást az Eu ró pai Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Alap ból tá mo ga tott re gi o ná lis ope ra tív
prog ra mok, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Prog ram fi nan szí ro zá sa ke re té ben, és

h) – amennyi ben ar ra sor ke rül – a mi nisz ter ál tal elõ írt
biz to sí té kok ren del ke zés re bo csá tá sá nak vál la lá sá ról leg -
ké sõbb a 6. § (2) be kez dé se sze rin ti idõ pon tig.

(5) A nyi lat ko za to kat egy ok irat ba fog lal va szük sé ges a
ké re lem hez csa tol ni, amely nem le het a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sá nak nap já tól szá mí tott 30 nap nál ré geb bi.

5. §

(1) Az Igaz ga tó ság az Áht. sze rin ti vizs gá lat so rán a
nem meg fe le lõ, hi á nyos ké re lem ese té ben leg fel jebb 8 na -
pos ha tár idõ ki tû zé sé vel szó lít ja fel hi ány pót lás ra a ké rel -
me zõt. A vizs gá lat le zá rá sát kö ve tõ en a for ma i lag meg fe -
le lõ ké rel mek ere de ti pél dá nyát, va la mint a CD vagy DVD
le me zen be kül dött pá lyá za tot leg ké sõbb 2011. jú li us 15-ig 
az Igaz ga tó ság to váb bít ja a mi nisz ter nek, akit egy út tal tá -
jé koz tat ar ról is, hogy mely pá lyá za to kat nem to váb bí tot ta
ré szé re.

(2) A pá lyá za tok el sõd le ges ér té ke lé sét a mi nisz ter ál tal
fel kért szak em be rek bõl ál ló bi zott ság (a to váb bi ak ban: ér -
té ke lõ bi zott ság) vég zi el. Az ér té ke lõ bi zott ság az ér té ke -
lés ki ala kí tá sa so rán a 4. § sze rin ti szak mai mel lék le te ket,
így kü lö nö sen a for ga tó köny vet, lát vány ter vet és a költ -
ség ve tést mér le ge li, és az ész re vé te le i rõl a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott tar ta lom mal rész le tes ér té ke lõ la pot (a to -
váb bi ak ban: ér té ke lõ lap) ké szít.

(3) Az ér té ke lõ la pok alap ján a kul túr po li ti ká ért fe le lõs
he lyet tes ál lam tit kár ból, a mu ze á lis in téz mé nye kért fe le -
lõs fõ osz tály ve ze tõ jé bõl, az ér té ke lõ bi zott ság kép vi se lõ -
jé bõl, va la mint a mú ze u mi szak mai tes tü le tek mi nisz ter ál -
tal fel kért tag ja i ból ál ló bí rá ló bi zott ság (a to váb bi ak ban:
bí rá ló bi zott ság) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a pá lyá za -
tok el bí rá lá sá ra.
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(4) A tá mo ga tás ról a mi nisz ter a bí rá ló bi zott ság ja vas la -
ta it mér le gel ve 2011. szep tem ber 10-ig dönt, és a dön tést
leg ké sõbb 2011. szep tem ber 15-ig köz zé te szi az ál ta la ve -
ze tett mi nisz té ri um hon lap ján.

(5) A tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz ter és a nyer tes ké -
rel me zõk leg ké sõbb 2011. ok tó ber 15-ig kö tik meg. E ha -
tár idõ nek a ké rel me zõ ér dek kö ré ben fel me rült ok ból tör té -
nõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

6. §

(1) A mi nisz ter jo go sult a tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki -
köt ni a fel mon dá sa, a tõ le tör té nõ el ál lás ese tén vissza fi ze -
ten dõ költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás vissza fi ze té sé -
nek biz to sí té ka it.

(2) A ki kö tött biz to sí té kok ren del ke zés re ál lá sát leg ké -
sõbb a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát meg elõ zõ en kell biz to sí ta ni.
A biz to sí té kok nak a tá mo ga tá si jog vi szony alap ján fenn ál ló 
kö te le zett sé gek meg szû né sé ig ren del ke zés re kell áll ni uk.

(3) Ha a tá mo ga tott te vé keny ség be ru há zás, a be ru há -
zás sal lét re ho zott va gyon ra néz ve – amennyi ben az a ké -
rel me zõ tu laj do ná ba vagy va gyon ke ze lé sé be ke rül – a mi -
nisz ter jo go sult a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá roz ni
azt az idõ pon tot, amed dig az csak a mi nisz ter elõ ze tes jó -
vá ha gyá sá val és a fog lal koz ta tá si, il let ve a szol gál ta tá si és
az egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá sá val, át ru há zá sá val ide -
ge nít he tõ el, ad ha tó bér be vagy más hasz ná la tá ba, vagy
ter hel he tõ meg. A mi nisz ter a jó vá ha gyás fel té te le ként ki -
köt he ti, hogy a kö te le zett sé gek át vál la lá sá nak biz to sí tá sa
ér de ké ben a be ru há zás sal lét re ho zott va gyon el ide ge ní té se 
ese tén az új tu laj do nos a ké rel me zõ he lyé be – rész le ges el -
ide ge ní tés ese tén a ké rel me zõ mel lé –, bér be vagy más mó -
don tör té nõ hasz ná lat ba adás ese tén – e jog vi szony fenn ál -
lá sá nak ide jé re – a ké rel me zõ mel lé a tá mo ga tá si szer zõ -
dés be lép jen be, vagy a kö te le zett sé gek át vál la lá sá ról egy -
ol da lú nyi lat ko za tot te gyen.

7. §

(1) A mi nisz ter a tá mo ga tá si szer zõ dé sek egy-egy ere -
de ti pél dá nyát, va la mint a tá mo ga tás ban ré sze sí tett ké rel -
me zõk és a ré szük re jó vá ha gyott tá mo ga tá si össze gek
jegy zé két leg ké sõbb 2011. ok tó ber 20-ig utal vá nyo zás
cél já ból meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter nek.

(2) A meg ítélt tá mo ga tást a kincs tá ri fi nan szí ro zás ál ta -
lá nos sza bá lyai sze rint köz vet le nül tel je sí tett ki fi ze tés sel
egy összeg 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 tá mo ga tá si szer zõ -
dé sek és az (1) be kez dés sze rin ti jegy zék nek a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõ mi nisz ter hez tör té nõ be ér ke zé sét kö -
ve tõ 21 na pon be lül, de leg ké sõbb 2011. no vem ber 10-ig
fo lyó sít ja a ké rel me zõk költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá -
já ra.

8. §

(1) A ké rel me zõ gon dos ko dik ar ról, hogy a ka pott tá mo -
ga tást az e ren de let ben elõ írt cél ra hasz nál ják fel, va la mint
hogy a ké re lem ben meg je lölt ked vez mé nye zett – a 3. §
(1) be kez dés sze rin ti sa ját for rás sal együtt – a tá mo ga tá si
összeg hez a ké rel me zõ költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá -
já ra tör té nõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 10 na pon be lül hoz -
zá fér hes sen.

(2) A ké rel me zõ a ka pott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
2011. de cem ber 31-i for du ló nap pal a min den ko ri zár szám -
adás ke re té ben és an nak rend je sze rint kö te les el szá mol ni.
A tá mo ga tás nak a 2011. de cem ber 31-én kö te le zett ség vál -
la lás sal ter helt ma rad vá nyát 2012. no vem ber 30-ig le het
fel hasz nál ni és 2012. de cem ber 15-ig kell el szá mol ni a tá -
mo ga tás össze gé vel.

(3) A mi nisz ter a szak mai meg va ló su lást fo lya ma to san
el len õriz he ti, és vizs gál hat ja, hogy a tá mo ga tás a 2. §-ban
meg ha tá ro zott és a tá mo ga tás ban ré sze sí tett ké rel me zõ ál -
tal vál lalt fel adat meg va ló sí tá sá ra ke rült-e fel hasz ná lás ra.

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

9. §

A mi nisz ter jo go sult – az ál ta la meg ha tá ro zott egyéb
ese tek mel lett – a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl el áll ni, azt fel -
mon da ni, ha az aláb bi ak ban fog lalt fel té te lek kö zül leg -
alább egy be kö vet ke zik:

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott meg va ló sí -
tá si idõ szak – amennyi ben ez a szer zõ dés ben sze re pel –
kez dõ idõ pont já tól szá mí tott 3 hó na pon be lül a tá mo ga tott
te vé keny ség nem kez dõ dik meg,

b) a 3. § (4) be kez dés a)–d) és f) pont já ban meg ha tá ro zott 
va la mely kö rül mény a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta lát kö -
ve tõ en kö vet ke zik be, vagy jut a mi nisz ter tu do má sá ra,

c) a tá mo ga tott te vé keny ség meg va ló sí tá sa meg hi ú sul,
tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
fog lalt üte me zés hez ké pest – amennyi ben ez a szer zõ dés -
ben sze re pel – je len tõs ké se del met szen ved,

d) a ké rel me zõ ne ki fel ró ha tó ok ból meg sze gi a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben fog lalt, il let ve más jog sza bá lyi kö te le -
zett sé ge it, így kü lö nö sen nem tesz ele get el len õr zés-tû ré si
kö te le zett sé gé nek, és en nek kö vet kez té ben a tá mo ga tott
te vé keny ség sza bály sze rû meg va ló sí tá sát nem le het el len -
õriz ni, vagy a 6. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé gét megszegi,

e) a ké rel me zõ a 4. § alap ján adott nyi lat ko za tok bár me -
lyi két vissza von ja,

f) a zá ró be szá mo ló ha tár ide jé nek el mu lasz tá sa, vagy
nem meg fe le lõ tel je sí té se ese tén.
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10. §

E ren de let alap ján ki zá ró lag az Eu ró pai Bi zott ság
N 357/2007. szá mú, a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um 
költ ség ve té si fe je ze té nek fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i -
ból és a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ból nyúj tott tá mo ga tás
tár gyá ban ho zott ha tá ro za tá val össz hang ban nyújt ha tó tá -
mo ga tás.

11. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
2012. 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

A nemzeti erõforrás miniszter 30/2011. (VI. 7.)
NEFMI rendelete

a 2011/2012. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási
tárgyú jogszabályok módosításáról

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. §
(1) be kez dé sé nek b) 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 el jár va, a szak kép zés te kin te té ben
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel egyet ér tés ben,
a 12. § te kin te té ben a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94. § (1) be kez dé sé nek c) 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. rendelet 41. §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A ren de let ha tá lya

1. § 

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) fenn tar tó ra va ló te kin tet nél kül
aa) az ál ta lá nos is ko lák ra,
ab) a szak is ko lák ra,
ac) a gim ná zi u mok ra, a szak kö zép is ko lák ra (a to váb bi -

ak ban együtt: kö zép is ko la),

ad) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek re,

ae) a gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek re
[a to váb bi ak ban az aa)–ae) pont alat ti ak együtt: is ko la],

af) a di ák ott ho nok ra és kol lé gi u mok ra (a to váb bi ak ban:
kollégium),

ag) a több cé lú in téz mé nyek re [a to váb bi ak ban az
a) pont alat ti ak együtt: ne ve lé si-ok ta tá si intézmény];

b) az Ok ta tá si Hi va tal ra (a to váb bi ak ban: Hi va tal);

c) a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok ra;

d) a ta nu lók ra és az is ko lák ba je lent ke zõk re;

e) a pe da gó gu sok ra;

f) a ne ve lõ és ok ta tó mun kát vég zõ más szak em be rek re
és a nem pe da gó gus-mun ka kört betöltõkre;

g) a ta nu lók és je lent ke zõk szü le i re, gyám já ra (a to váb -
bi ak ban együtt: szülõ).

2. A tan év, a szor gal mi idõ (ta ní tá si év)

2. §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben a mun kát a tan -
év, ezen be lül a szor gal mi idõ, ta ní tá si év ke re tei kö zött
kell megszervezni.

(2) Ha e ren de let más képp nem ren del ke zik,
a 2011/2012. tan év ben a szor gal mi idõ el sõ ta ní tá si nap ja
2011. szep tem ber 1. (csü tör tök) és utol só ta ní tá si nap ja
2012. jú ni us 15. (pén tek). A ta ní tá si na pok szá ma – ha e
ren de let más képp nem ren del ke zik – száz nyolc van há rom
nap. A nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint mû kö dõ kö -
zép is ko lá ban és szak is ko lá ban a tanítási napok száma
száznyolcvankettõ nap.

(3) Az is ko la utol só, be fe je zõ év fo lya mán az utol só ta -
ní tá si nap

a) kö zép is ko lák ban és a szak is ko lák ban – a b)–c) pont -
ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – 2012. május 3.,

b) a Bel ügy mi nisz té ri um fenn tar tá sá ban lé võ szak kö zép -
is ko lák ban 2012. má jus 25., a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
fenn tar tá sá ban lé võ szak kép zõ is ko lá ban 2012. jú ni us 1.,

c) szak is ko lák ban, szak kö zép is ko lák ban más fél, két és
fél éves kép zés ben ta nu lók ré szé re 2012. január 13.

(4) A ta ní tá si év (szor gal mi idõ) le zá rá sá nak, a ta nu ló
mi nõ sí té sé nek, a ma ga sabb év fo lyam ra lé pés nek nem aka -
dá lya, ha az is ko la a rend kí vü li ta ní tá si szü net el ren de lé se
mi att ki e sõ ta ní tá si na po kat a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi 
LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: köz ok ta tás ról szó ló tör -
vény) 52. § (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
nem tud ja tel jes egé szé ben pó tol ni. Az is ko la in do kolt
eset ben gon dos ko dik az elmaradt tananyag 2012/2013.
tanítási évben történõ feldolgozásáról.
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3. §

(1) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben és
a fel nõtt ok ta tás ban a szor gal mi idõ el sõ és utol só nap ját
– a szor gal mi idõ el sõ és utol só he té nek ke re té ben – az
igazgató határozza meg.

(2) A szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re va ló fel ké szí tés
a szak kép zõ is ko la el sõ szak kép zé si év fo lya mán feb ru ár
el sõ he té ben is meg kezd he tõ. A szor gal mi idõ el sõ és utol -
só nap ját az is ko la igaz ga tó ja ál la pít ja meg úgy, hogy a ta -
ní tá si na pok szá ma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleljen.

(3) A szor gal mi idõ el sõ fé lé ve 2012. ja nu ár 13-ig tart.
Az is ko lák 2012. ja nu ár 20-ig ér te sí tik a ta nu ló kat, kis ko rú 
ta nu ló ese tén a szü lõ ket az el sõ fél év ben el ért ta nul má nyi
ered mé nyek rõl. Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
eset ben az el sõ fél év utol só nap ját az igaz ga tó ál la pít ja
meg. Az ér te sí tést et tõl a naptól számított öt munkanapon
belül kell megküldeni.

(4) Az el sõ és a má so dik fél év (a szor gal mi idõ utol só
nap ja) le zá rá sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül az is ko lák nak
ne ve lõ tes tü le ti ér te kez le ten el kell vé gez ni ük a pe da gó gi ai 
mun ka elem zé sét, ér té ke lé sét, ha té kony sá gá nak vizs gá la -
tát. A ne ve lõ tes tü le ti ér te kez let rõl ké szí tett jegy zõ köny vet 
meg kell kül de ni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek 
és a fenntartónak.

3. Ta ní tá si szü net a szor gal mi idõ ben, a ta ní tás nél kü li
mun ka na pok

4. §

A szor gal mi idõ alatt – a ta ní tá si na po kon fe lül – a ne ve -
lõ tes tü let a tan év he lyi rend jé ben meg ha tá ro zott pe da gó gi ai
cél ra az ál ta lá nos is ko lá ban öt, a nap pa li ok ta tás mun ka -
rend je sze rint mû kö dõ kö zép is ko lá ban és szak is ko lá ban
hat mun ka na pot ta ní tás nél kü li mun ka nap ként hasz nál hat
fel, amely bõl egy ta ní tás nél kü li mun ka nap prog ram já ról
a ne ve lõ tes tü let vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel az is ko lai di ák -
ön kor mány zat jo go sult dönteni.

5. §

(1) Az õszi szü net 2011. no vem ber 2-tõl no vem ber 5-ig
tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap ok tó ber 28. (pén -
tek), a szü net utá ni el sõ ta ní tá si nap no vem ber 7. (hétfõ).

(2) A té li szü net 2011. de cem ber 22-tõl 2012. ja nu ár
2-ig tart. A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap 2011. de cem -
ber 21. (szer da), a szü net utá ni el sõ ta ní tá si nap 2012.
január 3. (kedd).

(3) A ta va szi szü net 2012. áp ri lis 5-tõl áp ri lis 9-ig tart.
A szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap áp ri lis 4. (szer da), a szü -
net utá ni el sõ ta ní tá si nap április 10. (kedd).

(4) Az is ko la az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szü ne tek mel lett – a szor gal mi idõ kez dõ és be fe je zõ nap -

já nak vál to zat la nul ha gyá sá val – más idõ pont ban is ad hat
a ta nu lók nak szü ne tet, va la mint a szü ne tek kez dõ és be fe -
je zõ nap ját mó do sít hat ja, ha – a köz ok ta tás ról szó ló tör -
vény 52. § (16) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak meg tar tá sá -
val – a he ti pi he nõ na pon tartott tanítási nappal ehhez
a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás ban részt ve -
võ is ko lák az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon -
tok tól el tér het nek, to váb bá a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint a ta nu lók ré szé re szü ne tet ad hat nak, ha azt
a nem ze ti sé gi ha gyo má nyok vagy az anyanemzet ha gyo -
má nyai indokolják.

(6) Az (1)–(5) be kez dés ben sza bá lyo zott szü ne tek nap -
ja in, ha azok mun ka nap ra es nek, az is ko lá nak – szük ség
ese tén – gon dos kod nia kell a ta nu lók fel ügye le té rõl. A fel -
ügye let meg szer ve zé sé rõl több iskola közösen is gon dos -
kod hat.

(7) Az egyéb jog sza bály ál tal el ren delt mun ka nap át he -
lye zést – a köz ok ta tás ról szó ló tör vény 52. § (15) be kez dé -
se ér tel mé ben – a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben is
alkalmazni kell.

4. A vizs gák rend je

6. §

(1) A kö zép is ko lai érett sé gi vizs gá kat, a szak kö zép is ko -
lai és a szak is ko lai szak mai vizs gá kat az 1. mel lék let ben
fog lal tak sze rint kell megtartani.

(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben
a szor gal mi idõ utol só há rom he té ben le het vizs gát szer -
vez ni. A vizs ga idõ pont ját az is ko la igazgatója határozza
meg.

5. A fel vé te li el já rás és a be i rat ko zás

7. §

A tan kö te les ta nu lók ál ta lá nos is ko lá ba tör té nõ be íra tá -
sá nak, a kö zép fo kú is ko lá ba tör té nõ fel vé te li el já rá sá nak
és a be i rat ko zás nak a rend jét kü lön jog sza bá lyok, a kö zép -
fo kú is ko lai fel vé te li el já rás le bo nyo lí tá sá nak ütemezését
a 3. melléklet tartalmazza.

6. A ta nul má nyi ver se nyek

8. §

(1) A 2. mel lék let tar tal maz za azok nak a ta nul má nyi
ver se nyek nek a jegy zé két, ame lye ket az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
NEF MI) hir det meg az is ko lák ré szé re, to váb bá ame lye ket
pá lyáz ta tás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
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(2) Az is ko la a mun ka ter vé ben ha tá roz za meg azo kat
a ta nul má nyi ver se nye ket, ame lyek re fel ké szí ti a ta nu ló -
kat.

(3) Az is ko la a jegy zék ben nem sze rep lõ ta nul má nyi
ver seny re, to váb bá di ák olim pi á ra tör té nõ fel ké szí tést ak -
kor épít he ti be a mun ka ter vé be, ha az zal az is ko la szék, is -
ko la szék hi á nyá ban az is ko lai szü lõi szer ve zet és az
iskolai diákönkormányzat egyetért.

(4) A szak kép zés ta nul má nyi ver se nyei te kin te té ben az
(1) és (3) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az
ál ta la ki írt szak mai ta nul má nyi ver seny re vo nat ko zó fel hí -
vás nak a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi -
va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ meg je len te té sé rõl 2011. ok tó -
ber 20-ig gon dos ko dik, egyúttal intézkedik a felhívásnak
a NEFMI honlapján való közzétételérõl.

7. Or szá gos mé rés, ér té ke lés, ha tó sá gi el len õr zés el ren -
de lé se

9. §

(1) A köz ok ta tás ról szó ló tör vény 99. § (4)–(5) be kez dé -
se alap ján a 2011/2012. tan év ben or szá gos mé rés, ér té ke -
lés ke re té ben kell meg vizs gál ni az anya nyel vi és a ma te -
ma ti kai alap kész sé gek fej lõ dé sét a ne gye dik, a ha to dik,
a nyol ca dik és a ti ze dik év fo lya mon valamennyi tanulóra
kiterjedõen.

(2) A köz ok ta tás ról szó ló tör vény 95. § (1) be kez dés
p) pont ja alap ján a 2011/2012. tan év ben or szá gos mé rés,
ér té ke lés ke re té ben kell el vé gez ni a ki sebb sé gi nyelv is me -
ret ala po zó mé ré sét a két nyel vû és anya nyel vû nem ze ti sé -
gi is ko lák ne gye dik év fo lya mán. A ha to dik, nyol ca dik és
ti ze dik év fo lya mon a ma te ma ti kai alap kész sé gek vizs gá la -
tá hoz szük sé ges mé rõ esz közt az adott ki sebb ség nyel vén
is ren del ke zés re kell bo csá ta ni azok ban az iskolákban,
ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén
oktatják.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé ré se ket,
ér té ke lé se ket a Hi va tal szer ve zi meg az Or szá gos szak ér tõi 
név jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõk be vo ná sá val 2012. má -
jus 30-án. A mé rés nap ja ta ní tá si nap nak mi nõ sül, me lyet
az érin tett ta nu lók a mé rés ben va ló rész vé tel lel tel je sí te -
nek. To váb bi kö te le zõ tan órai fog lal ko zás szá muk ra nem
szer vez he tõ. A mé rés hez szük sé ges ada to kat az érin tett ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek a Hivatal részére 2011.
november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.

(4) A Hi va tal 2013. feb ru ár 28-ig or szá gos, in téz mé nyi
és fenn tar tói szin tû elem zé se ket ké szít, majd meg kül di az
in téz mé nyi szin tû elem zé se ket az in téz mé nyek ve ze tõ i -
nek, az in téz mé nyi és a fenn tar tói szin tû elem zé se ket
a fenn tar tók nak, az or szá gos elem zést pe dig a NEF -
MI-nek. A NEF MI az or szá gos elem zést – tá jé koz ta tás cél -
já ból – meg kül di a Köz ok ta tás-po li ti kai Ta nács nak és az

Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács nak, továbbá azt 2013.
május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.

(5) A ta nu ló el té rõ üte mû fej lõ dé sé bõl, fej lesz té si szük -
ség le te i bõl fa ka dó egyé ni hát rá nyok csök ken té se, to váb bá
az alap kész sé gek si ke res meg ala po zá sa és ki bon ta koz ta tá -
sa ér de ké ben az ál ta lá nos is ko lák 2011. ok tó ber 14-ig fel -
mé rik azon el sõ év fo lya mos ta nu ló ik kö rét, akik nél az
óvo dai jel zé sek vagy a tan év kez de te óta szer zett ta pasz ta -
la tok alap ján az alap kész sé gek fej lesz té sét hang sú lyo sab -
ban kell a ké sõb bi ek ben tá mo gat ni, és ezért az osz tály ta ní -
tó in do kolt nak lát ja az azt elõ se gí tõ pe da gó gi ai te vé keny -
ség meg ala po zá sá hoz a Di ag nosz ti kus fej lõ dés vizs gá ló
rend szer al kal ma zá sát. Az igaz ga tók 2011. ok tó ber 28-ig – 
a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott mó don – je len tik a Hi va tal -
nak az érin tett tanulók létszámát. Az e bekezdésben
meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott
tanulókkal 2011. december 9-ig kell elvégezniük.

(6) 2012. áp ri lis 16. és 2012. jú ni us 30. kö zött ha tó sá gi
el len õr zés ke re té ben kell el vé gez ni a sa já tos ne ve lé si
igény meg ál la pí tá sá ra jo go sult ta nu lá si ké pes sé get vizs gá -
ló szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott sá gok mû kö dé si fel té te -
le i nek vizs gá la tát. A vizs gá la tot a Hi va tal szakmai
irányításával a kormányhivatalok folytatják le.

8. Az or szá gos mé rés, ér té ke lés alap ján meg ha tá ro zott
ta nu lói ké pes ség szint-ha tá rok

10. §

A köz ok ta tás ról szó ló tör vény 99. § (7) be kez dé se sze -
rint meg ha tá ro zott mi ni mu mot – ké pes ség szin tet –
a 4. mel lék let tartalmazza.

9. Zá ró ren del ke zé sek

11. §

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

12. §

A köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz -
té sé rõl szó ló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let a kö vet ke zõ
17. §-sal és a 17. §-t meg elõ zõ en „Át me ne ti ren del ke zé -
sek” alcímmel egészül ki:

„17. § A mi nõ sí tõ tes tü let ál tal 2006-ban és 2007-ben
ki adott „Mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény” 
vagy „Ki vá ló ra mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in -
téz mény” mi nõ sí tés – 14/B. § (4) be kez dés sze rint meg ha -
tá ro zott – ér vé nyes sé gi ideje egy évvel meg hos szab bo -
dik.”
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13. §

A 2010/2011. tan év rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si
jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról szó ló 22/2010. (V. 13.) OKM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. mel lék let II. fe je zet
3. pont ja he lyé be az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Bel ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó, is ko -
lai rend sze rû szak kép zés ben ok ta tott szak ké pe sí té sek írás -
be li, szó be li és gya kor la ti vizsgaidõpontjai:

a) írás be li: 2010. szep tem ber 23. 10.00
    szó be li és gya kor la ti: 2010. ok tó ber 11–15.

b) írás be li: 2011. ja nu ár 5. 10.00
    szó be li és gya kor la ti: 2011. ja nu ár 17–21.

c) írás be li: 2011. jú ni us 16.
    szó be li és gya kor la ti: 2011. jú ni us 20–29.”

14. §

Az R. 2. § (3) be kez dés b) pont já ban, va la mint 3. mel -
lék let 17. és 38. so rá ban az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „a Bel ügy mi nisz té -
ri um” szöveg lép.

15. §

(1) Az R. 1. §-a, 2. § (1)–(3) be kez dé se, 3–8. §-a, 9. §
(1)–(3) és (5)–(6) be kez dé se, 10. §-a és 1–4. mel lék le te
2011. szep tem ber 1-jén ha tá lyát veszti.

(2) Az R. 2012. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti. 
(3) Ez a ren de let 2013. jú ni us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

1. mel lék let a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI ren de let hez

I. Érett sé gi vizs ga idõ sza kok, vizs ga na pok

1. A 2011. évi ok tó ber–no vem be ri írás be li érett sé gi vizs gák

  A  B  C

  Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga  Középszintû írásbeli érettségi vizsga  Idõpont

1. nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

ok tó ber 14., 8.00

2. ma gyar nyelv és iro da lom ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

ok tó ber 17., 8.00

3. egész ség ügyi alap is me re tek,
elekt ro ni kai alap is me re tek,
épí té sze ti és épí té si alap is me re tek,
gé pé sze ti alap is me re tek,
in for ma ti kai alap is me re tek,
kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si
alap is me re tek,
köz gaz da sá gi alap is me re tek,
köz gaz da sá gi-mar ke ting alap is me re tek,
köz le ke dé si alap is me re tek,
me zõ gaz da sá gi alap is me re tek,
ok ta tá si alap is me re tek,
ven dég lá tó-ide gen for gal mi
alapismeretek

rajz és vi zu á lis kul tú ra,
szak mai elõ ké szí tõ tárgyak

ok tó ber 17., 14.00

4. ma te ma ti ka ma te ma ti ka ok tó ber 18., 8.00

5. föld rajz föld rajz ok tó ber 18., 14.00

6. tör té ne lem tör té ne lem ok tó ber 19., 8.00

7. la tin nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv ok tó ber 19., 14.00

8. an gol nyelv an gol nyelv ok tó ber 20., 8.00

9. – fi lo zó fia ok tó ber 20., 14.00

10. in for ma ti ka in for ma ti ka ok tó ber 21., 8.00

11. orosz nyelv, ro mán nyelv, be ás nyelv,
lo vá ri nyelv, hor vát nyelv, szerb nyelv,
szlo vák nyelv, új gö rög nyelv, bol gár
nyelv, len gyel nyelv, uk rán nyelv

orosz nyelv, egyéb nyel vek ok tó ber 21., 14.00



2. A 2011. évi ok tó ber–no vem be ri szó be li érett sé gi vizs gák

 A B C

 Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga Középszintû szóbeli érettségi vizsga Idõpont

1. szó be li vizs gák – no vem ber 9–14.

2. – szó be li vizs gák no vem ber 17–25.

3. A 2012. évi má jus–jú ni u si írás be li érett sé gi vizs gák

 A B C

 Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga Középszintû érettségi írásbeli vizsga Idõpont

1. nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

má jus 4., 8.00

2. ma gyar nyelv és iro da lom ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

má jus 7., 8.00

3. ma te ma ti ka ma te ma ti ka má jus 8., 8.00

4. tör té ne lem tör té ne lem má jus 9., 8.00

5. an gol nyelv an gol nyelv má jus 10., 8.00

6. né met nyelv né met nyelv má jus 11., 8.00

7. in for ma ti ka – má jus 14., 8.00

8. la tin nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv má jus 14., 14.00

9. bi o ló gia bi o ló gia má jus 15., 8.00

10. tár sa da lom is me ret – má jus 15., 14.00

11. ké mia ké mia má jus 16., 8.00

12. föld rajz föld rajz má jus 16., 14.00

13. fi zi ka fi zi ka má jus 17., 8.00

14. – rajz és vi zu á lis kul tú ra má jus 17., 14.00

15. spa nyol nyelv spa nyol nyelv má jus 18., 8.00

16. – in for ma ti ka má jus 21., 8.00

17. – mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne má jus 21., 14.00

18. fran cia nyelv fran cia nyelv má jus 22., 8.00
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  A  B  C

  Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga  Középszintû írásbeli érettségi vizsga  Idõpont

12. né met nyelv né met nyelv ok tó ber 24., 8.00

13. moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret,
dráma

ok tó ber 24., 14.00

14. olasz nyelv olasz nyelv ok tó ber 25., 8.00

15. ké mia, gaz da sá gi is me re tek,
bel ügyi ren dé sze ti ismeretek

ké mia, egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re 
épü lõ vagy egye di leg akk re di tált vizs ga -
tár gyak

ok tó ber 25., 14.00

16. spa nyol nyelv spa nyol nyelv ok tó ber 26., 8.00

17. bi o ló gia; tár sa da lom is me ret bi o ló gia ok tó ber 26., 14.00

18. fran cia nyelv fran cia nyelv ok tó ber 27., 8.00

19. fi zi ka fi zi ka, mû vé sze ti tár gyak, ének-ze ne ok tó ber 27., 14.00



 A B C

 Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga Középszintû érettségi írásbeli vizsga Idõpont

19. – fi lo zó fia má jus 22., 14.00

20. olasz nyelv olasz nyelv má jus 23., 8.00

21. – moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret,
dráma

má jus 23., 14.00

22. orosz nyelv, ro mán nyelv, be ás nyelv,
lo vá ri nyelv, hor vát nyelv, szerb nyelv,
szlo vák nyelv, új gö rög nyelv, bol gár
nyelv, len gyel nyelv, uk rán nyelv

orosz nyelv, egyéb nyel vek má jus 24., 8.00

23. gaz da sá gi is me re tek,
bel ügyi ren dé sze ti is me re tek

egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re épü lõ
és egye di leg akk re di tált vizs ga tár gyak

má jus 24., 14.00

24. egész ség ügyi alap is me re tek, elekt ro ni -
kai alap is me re tek, épí té sze ti és épí té si
alap is me re tek, gé pé sze ti alap is me re tek,
in for ma ti kai alap is me re tek, kör nye zet -
vé del mi-víz gaz dál ko dá si alap is me re tek, 
köz gaz da sá gi alap is me re tek (üz le ti gaz -
da ság tan), köz gaz da sá gi alap is me re tek
(el mé le ti gaz da ság tan), ke res ke del mi és
mar ke ting alap is me re tek,
köz le ke dé si alap is me re tek (köz le ke dés -
tech ni ka), köz le ke dé si alap is me re tek
(köz le ke dés-üzem vi tel), mezõgazdasági 
alapismeretek, oktatási alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek

szak mai elõ ké szí tõ tár gyak má jus 25., 8.00

4. A 2012. évi má jus–jú ni u si szó be li érett sé gi vizs gák

  A  B  C

  Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga  Középszintû szóbeli érettségi vizsga  Idõpont

1. szó be li vizs gák – jú ni us 7–jú ni us 13.

2. – szó be li vizs gák jú ni us 18–29.

II. Szak mai vizs ga idõ sza kok, vizs ga na pok

1. A szak kö zép is ko lák ban, a szak is ko lák ban, a spe ci á lis szak is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li, szó be li és gya kor -
la ti vizs ga ré szét, va la mint írás be li, in ter ak tív, szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny sé gét – a 2–4. és a 6. pont ban meg ha -
tá ro zot tak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:

a) írás be li vizs ga rész, írás be li és in ter ak tív vizs ga te vé keny ség:
2011. ok tó ber 3–4–5–6–7. 8.00-tól
szó be li és gya kor la ti vizs ga rész, va la mint szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: 2011. október

b) írás be li vizs ga rész, írás be li és in ter ak tív vizs ga te vé keny ség:
2012. feb ru ár 1–2–3–6–7. 8.00-tól
szó be li és gya kor la ti vizs ga rész, va la mint szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: 2012. február–március

c) írás be li vizs ga rész, írás be li és in ter ak tív vizs ga te vé keny ség:
2012. má jus 14–15–16–17–18. 8.00-tól
szó be li és gya kor la ti vizs ga rész: 2012. jú ni us
szó be li és gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: 2012. május–június

2. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes sé gi kö ré be tar to zó is ko lai rend sze rû szak kép zés ben ok ta tott szak ké pe sí té sek
szak mai vizs gá i nak írás be li vizs ga idõ pont jai: 2012. január 19. és június 4.
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3. A Bel ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó, is ko lai rend sze rû szak kép zés ben ok ta tott szak ké pe sí té sek írás be li,
szó be li és gya kor la ti vizs ga idõ pont jai:

a) írás be li: 2011. szep tem ber 22. 10.00
szó be li és gya kor la ti: 2011. ok tó ber 12–15.

b) írás be li: 2012. ja nu ár 4. 10.00
szó be li és gya kor la ti: 2012. ja nu ár 16–20.

c) írás be li: 2012. má jus 29.
szó be li és gya kor la ti: 2012. jú ni us 4–15.

4. A vizs ga idõ szak meg ha tá ro zá sá nál a fel sõ fo kú szak kép zés ese tén fi gye lem be kell ven ni a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek vizsgarendjét.

5. Az egyes OKJ szak ké pe sí té sek írás be li vizs ga ré szé nek, az írás be li és in ter ak tív vizs ga te vé keny sé gek nek szak ké pe -
sí té sen ként, il let ve tan tár gyan ként meg ha tá ro zott vizs ga idõ pont ját, va la mint a té te lek át vé te lé nek ide jét és mód ját
a szak ké pe sí té se kért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.

6. A szak kö zép is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li vizs ga ré sze, va la mint írás be li, in ter ak tív vizs ga te vé keny sé ge
2012. má jus 29-én is meg szer vez he tõ (pót nap) ab ban az eset ben, ha a vizs gá zó szak mai vizs gát, va la mint érett sé gi vizs -
gát is tesz, és az írás be li vizs gák, to váb bá az írás be li vagy in ter ak tív vizs ga te vé keny sé gek azo nos nap ra esõ idõ pont jai
nem te szik le he tõ vé a mind két vizs gán va ló rész vé telt. A vizs ga idõ pon tok egy be esé sé rõl, a pót nap igény be vé te lé nek
szük sé ges sé gé rõl a szak kö zép is ko la a vizs ga be je len tés és té tel igény lés meg kül dé sé vel egy ide jû leg értesíti a szak ké pe sí -
té sért felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. mel lék let a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI ren de let hez

I. A NEFMI ál tal meg hir de tett és fi nan szí ro zott ta nul má nyi versenyek

Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyek

An gol nyelv I. ka te gó ria
An gol nyelv II. ka te gó ria
Bi o ló gia I. ka te gó ria
Bi o ló gia II. ka te gó ria
Drá ma
Fi lo zó fia
Fi zi ka I. ka te gó ria
Fi zi ka II. ka te gó ria
Föld rajz
Fran cia nyelv I. ka te gó ria
Fran cia nyelv II. ka te gó ria
Hor vát nyelv és iro da lom
In for ma ti ka I. ka te gó ria
In for ma ti ka II. ka te gó ria
Ké mia I. ka te gó ria
Ké mia II. ka te gó ria
La tin nyelv
Ma gyar iro da lom
Ma gyar nyelv
Ma te ma ti ka I. ka te gó ria
Ma te ma ti ka II. ka te gó ria
Ma te ma ti ka III. ka te gó ria
Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
Mû vé szet tör té net
Né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
Né met nyelv I. ka te gó ria
Né met nyelv II. ka te gó ria
Olasz nyelv I. ka te gó ria
Olasz nyelv II. ka te gó ria
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Orosz nyelv
Rajz és vi zu á lis kul tú ra
Ro mán nyelv és iro da lom
Spa nyol nyelv I. ka te gó ria
Spa nyol nyelv II. ka te gó ria
Szerb nyelv és iro da lom
Szlo vák nyelv és iro da lom
Szlo vén nem ze ti sé gi nyelv
Tör té ne lem

II. A NEFMI ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott ta nul má nyi versenyek

Or szá gos ál ta lá nos is ko lai nem ze ti sé gi ta nul má nyi ver se nyek a 7. és a 8. év fo lya mos tanulók számára

Ci gány nép is me ret
Hor vát nyelv és iro da lom
Hor vát nép is me ret
Gö rög nyelv és iro da lom
Gö rög nép is me ret
Né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
Nem ze ti sé gi né met nép is me ret
Ro mán nyelv és iro da lom
Ro mán nép is me ret
Szerb nyelv és iro da lom
Szerb nép is me ret
Szlo vák nyelv és iro da lom
Szlo vák nép is me ret
Szlo vén nyelv és iro da lom
Szlo vén nép is me ret

Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se nyek

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ta nu lói részére

XII. Or szá gos Lu bik Im re Trom bi ta ver seny 
XIII. Or szá gos Friss An tal Gor don ka ver seny
VII. Or szá gos Je ney Zol tán Fu vo la ver seny 
XII. Or szá gos Gi tár ver seny
VII. Or szá gos Rácz Ala dár Cim ba lom ver seny és IV. Or szá gos Csem ba ló Verseny
IV. Or szá gos Hár fa ver seny
VII. Or szá gos Ma ros Gá bor Ütõ hang sze res szó ló- és duó Ver seny
IX. Or szá gos Zon go ra Négy ke zes és Két zon go rás Ver seny 
X. Or szá gos Mély réz fú vós Ver seny
II. Or szá gos Elekt ro akusz ti kus-ze nei Ver seny
IV. Or szá gos Har mo ni ka ver seny
I. Or szá gos Jazz-ze nei Ver seny
IV. Or szá gos Tex til mû ves-, Báb ké szí tõ-, Bõr mû ves Verseny
V. Or szá gos Fes té szet ver seny
IV. Or szá gos Tár sas tánc ver seny (cso por tok és tán cos pá rok részére)
IV. Or szá gos Mo dern-kor társ tánc Ver seny
IV. Or szá gos Nép tánc ver seny (szó ló és pá ros)

15. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1725



A mû vé sze ti szak kö zép is ko lák és szak is ko lák részére

V. Or szá gos Ének ver seny
VIII. Or szá gos Ze ne ka ri Ver seny
IV. Hár fa ver seny
III. Or szá gos Nép ze nei Ver seny
IX. Or szá gos Zon go ra ver seny
XIII. Or szá gos Oboa- és Fa gott-ver seny
V. Or szá gos Nép tánc ver seny (szó ló tánc)
XXI. Or szá gos Rajz ver seny
XV. Or szá gos Nép mû vé sze ti Ver seny
XV. Or szá gos Min tá zás ver seny

III. A NEFMI ál tal anya gi lag tá mo ga tott ta nul má nyi ver se nyek

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ta nul má nyi versenyei

Hal lás sé rült ta nu lók XXVI. or szá gos Hany vá ri Pál kom mu ni ká ci ós em lék ver se nye
Hal lás sé rül tek XXX. Bor bély Sán dor or szá gos ta nul má nyi versenye
A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák ta nu ló i nak XXXVII. or szá gos komp -

lex tanulmányi versenye
XXVIII. Koncz De zsõ or szá gos ta nul má nyi ver seny az ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál -

ta lá nos iskolák diákjai számára

Ka zin czy-díj Ala pít vány Pé chy Blan ka em lé ké re ta nul má nyi versenyei

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny az 5–8. év fo lya mos ta nu lók szá má ra
„Szép Ma gyar Be széd” ver seny a kö zép fo kú in téz mé nyek ben ta nu lók számára
„Édes anya nyel vünk” or szá gos nyelv hasz ná la ti ver seny

3. mel lék let a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI ren de let hez

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
8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö zép fo kú is ko lai fel vé te li el já rás le bo nyo lí tá sá nak ütemezése a 2011/2012.
tanévben

A B

Határidõk Feladatok

1. 2011. 09. 16. A NEFMI pá lyá za tot hir det a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog -
ram já ba, a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ba, va la mint 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 Programjába
történõ jelentkezésrõl.

2. 2011. 09. 30. A Hi va tal hon lap ján köz le mény for má já ban nyil vá nos ság ra hoz za a kö zép fo kú is ko lák ta nul má -
nyi te rü le te i nek meghatározási formáját.

3. 2011. 10. 15. A kö zép fo kú is ko lák a Hi va tal ál tal köz zé tett köz le mény ben fog lal tak sze rint meg ha tá roz zák ta -
nul má nyi te rü le te ik bel sõ kód ja it és elekt ro ni kus for má ban (fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus
alá írás sal vagy pa pír ala pú meg erõ sí tés sel) megküldik a Felvételi Központnak.

4. 2011. 10. 31. A kö zép fo kú is ko lák nak fel vé te li tá jé koz ta tó ban kell nyil vá nos ság ra hoz ni uk a fel vé te li el já rá -
suk rend jét, és a fel vé te li tá jé koz ta tót köz zé kell ten ni ük a köz ok ta tás in for má ci ós rend sze ré ben.
A 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok az írás be li fel vé te li meg ren de zé sé hez elõ írt fenn tar tói hoz zá -
já ru lá so kat meg kül dik a Hi va tal nak.
Az ál ta lá nos is ko la szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.

1726 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 15. szám



A B

Határidõk Feladatok

5. 2011. 11. 18. A Hi va tal köz zé te szi a 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mi írás be li fel vé te lit szer ve zõ gim ná zi u mok,
to váb bá a nyol ca dik év fo lya mo sok szá má ra írás be li fel vé te lit szer ve zõ középfokú intézmények
jegyzékét.

6. 2011. 12. 10. A ta nu lók je lent ke zé se a köz pon ti lag, egy sé ges kö ve tel mé nyek sze rint szer ve zett írás be lik re
köz vet le nül a vizs gát szer ve zõ – a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó
Prog ram já ra tör té nõ pá lyá zat be nyúj tá sa esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

7. 2011. 12. 12. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ra tör té nõ pá lyá za tok
benyújtása.

8. 2011. 12. 15. Az egy sé ges írás be li vizs gát szer ve zõ in téz mé nyek ed dig az idõ pon tig je len tik a Hi va tal nak
a hoz zá juk az írás be li vizs gák ra je lent ke zet tek alap ján a feladatlap-igényüket.

9. 2012. 01. 20. Az ál ta lá nos fel vé te li el já rás kez de te.

10. 2012. 01. 20. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ba tar to zó in téz mé -
nyek meg szer ve zik a ta lál ko zást a prog ram ba jelentkezõkkel.

11.  2012. 01. 20., 14.00 Egy sé ges írás be li fel vé te li vizs gák az érin tett 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban.

12.  2012. 01. 21., 10.00 Egy sé ges írás be li fel vé te li vizs gák a ki len ce dik év fo lya mos ál ta lá nos tan ter vû kép zés re és a Hát -
rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ba je lent ke zõk szá má ra az
érintett középfokú intézményekben.

13.  2012. 01. 26., 14.00 Pót ló írás be li fel vé te li vizs gák a 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban, to váb bá a ki len ce dik év fo -
lya mos ál ta lá nos tan ter vû kép zés re, va la mint a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het -
ség gon do zó Prog ram já ba je lent ke zõk szá má ra azok nak, akik az elõ zõ írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.

14. 2012. 01. 27. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ba tar to zó in téz mé -
nyek meg szer ve zik a ta lál ko zást a prog ram ba je lent ke zõ, a pót ló írás be lin részt vett tanulókkal.

15. 2012. 01. 28., 10.00 Egy sé ges írás be li fel vé te li vizs gák a ki len ce dik év fo lya mos te het ség gon do zó kép zés re je lent ke -
zõk szá má ra az érin tett középiskolákban.

16. 2012. 01. 31. A fõ jegy zõ meg kül di az ál ta lá nos is ko lá nak a kö te le zõ fel vé te li fel ada tot el lá tó kö zép fo kú is ko la 
nevét és címét.

17. 2012. 02. 01. Je lent ke zés a Bel ügy mi nisz té ri um és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott iskolákba.

18. 2012. 02. 02., 14.00 Pót ló írás be li fel vé te li vizs gák a ki len ce dik év fo lya mos te het ség gon do zó kép zés re je lent ke zõk
szá má ra azok nak, akik az elõ zõ írás be lin ala pos ok mi att nem tudtak részt venni.

19. 2012. 02. 09. Az egy sé ges írás be lit szer ve zõ kö zép fo kú in téz mé nyek ér te sí tik az írás be li ered mé nyé rõl
a tanulókat.

20. 2012. 02. 09. A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram já ban részt ve võ in téz -
mé nyek a prog ram ra be nyúj tott pá lyá za tok ered mé nyé rõl – egy más egy ide jû elõ ze tes ér te sí té sé -
vel és az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Arany Já nos Prog ram iro dá já nak be vo ná sá val – ér te -
sí tik az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.

21. 2012. 02. 17. Az ál ta lá nos is ko la to váb bít ja a ta nu lói je lent ke zé si la po kat a kö zép fo kú is ko lák nak, a ta nu lói
adat la pok el sõ pél dá nyát pe dig a Fel vé te li Köz pont nak. (A 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi um ba tör -
té nõ je lent ke zés rõl a ta nu ló köz vet le nül is meg küld he ti a je lent ke zé si la pot a gimnáziumnak,
a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

 22. 2012. 02. 20.–03. 09. A szó be li meg hall ga tá sok az ál ta lá nos fel vé te li el já rás keretében.

 23. 2012. 03. 13. A kö zép fo kú is ko la ed dig az idõ pon tig nyil vá nos ság ra hoz za az ide ig le nes fel vé te li jegyzéket.

 24. 2012. 03. 14–19. A ta nu lói adat la pok mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge az ál ta lá nos iskolában.

 25. 2012. 03. 20. Az ál ta lá nos is ko la ed dig az idõ pon tig el zár va õr zi az ere de ti, ko ráb ban be kül dött ta nu lói adat lap 
má so dik pél dá nyát. A mó do sí tó ta nu lói adat la pot ek kor kell meg kül de ni a Felvételi Központnak.

 26. 2012. 03. 23. A Fel vé te li Köz pont elekt ro ni kus for má ban meg kül di a kö zép fo kú is ko lák nak a hoz zá juk je lent -
ke zet tek név so rát ABC sorrendben.

 27. 2012. 04. 02. A Fel vé te li Köz pont a mó do sí tó ta nu lói adat la pok alap ján ki egé szí ti az ide ig le nes fel vé te li jegy -
zék ben közzétett névsort.

 28. 2012. 04. 04. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja a vég le ges fel vé te li jegy zé ket (rang sor, fel ve he tõ lét szám, a biz -
to san fel nem ve en dõk lis tá ja) meg kül di a Fel vé te li Köz pont nak (elektronikus úton és írásban).

 29. 2012. 04. 19. A Fel vé te li Köz pont egyez te ti az elekt ro ni ku san és le vél ben ér ke zett igaz ga tói dön té se ket, ki ala -
kít ja a vég ered ményt az igaz ga tói dön té sek és ta nu lói adat la pok egyez te té se alap ján, és el kül di
azt a kö zép fo kú is ko lák nak (egyeztetett felvételi jegyzék).
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A B

Határidõk Feladatok

 30. 2012. 04. 25. A fel vé telt hir de tõ kö zép fo kú is ko lák meg kül dik a fel vé tel rõl vagy az el uta sí tás ról szó ló ér te sí -
tést a je lent ke zõk nek és az általános iskoláknak.

 31. 2012. 05. 02–11. Rend kí vü li fel vé te li el já rást kell tar ta ni, ha az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben a fel ve he tõ lét -
szám 90%-ánál ke ve sebb tanulót vettek fel.

 32. 2012. 05. 02.–08. 31. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja rend kí vü li fel vé te li el já rást írhat ki.

 33. 2012. 05. 15. A 2012. 05. 11-ig meg tar tott rend kí vü li fel vé te li el já rást meg hir de tõ is ko la igaz ga tó ja dönt a fel -
vé te li kérelmekrõl.

 34. 2012. 05. 25. A be nyúj tott ké rel mek alap ján le foly ta tott jog or vos la ti el já rás be fe je zé se a fenntartónál.

 35. 2012. 06. 20. Ha a tan kö te les ta nu lót nem vet ték fel kö zép fo kú is ko lá ba, az ál ta lá nos is ko la ér te sí tést küld a ta -
nu ló ról a ta nu ló ál lan dó lak he lye (vagy tar tóz ko dá si he lye) sze rint il le té kes települési
önkormányzat jegyzõjének.

 36. 2012. 06. 27–29. Be i rat ko zás a kö zép fo kú is ko lák ba az is ko la igaz ga tó ja ál tal meg ha tá ro zott idõben.

 37. 2012. 07. 31.–08. 03. Be i rat ko zás a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott szak kép zõ iskolába.

 38. 2012. 08. 06–24. Be i rat ko zás a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott ren dé sze ti szak kö zép is ko lák ba.

 39. 2012. 08. 22–24. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sa a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko lá ba (az is ko la ál tal meg ha tá ro -
zott idõben).

 40. 2012. 08. 31. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sá nak el mu lasz tá sá ról a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la ér te sí ti az
illetékes jegyzõt.

4. mel lék let a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI ren de let hez

A 2009/2010. tan év ben le foly ta tott or szá gos mé rés, ér té ke lés alap ján meg ha tá ro zott ta nu lói ké pes ség -
szint-ha tá rok

A ta nu lók ké pes ség szint je i nek ha tá rai a stan dard ké pes ség pon tok skáláján
(A ké pes ség szin tek ha tár ér té ke i re esõ ké pes ség pont ese tén a ta nu ló tel je sít mé nyét a ma ga sabb ké pes ség szint be kell

so rol ni.)

Ma te ma ti ka (egy sé ge sen a 6., a 8. és a 10. év fo lya mon)
– 1. alat ti szint: 1168-ig
– 1. szint: 1168–1304
– 2. szint: 1304–1440
– 3. szint: 1440–1576
– 4. szint: 1576–1712
– 5. szint: 1712–1848
– 6. szint: 1848–1984
– 7. szint: 1984-tõl.
Szö veg ér tés (egy sé ge sen a 6., a 8. és a 10. év fo lya mon)
– 1. alat ti szint: 1071-ig
– 1. szint: 1071–1211
– 2. szint: 1211–1351
– 3. szint: 1351–1491
– 4. szint: 1491–1631
– 5. szint: 1631–1771
– 6. szint: 1771–1911
– 7. szint: 1911-tõl.
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A vidékfejlesztési miniszter 51/2011. (VI. 6.) VM
rendelete

az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi
végrehajtásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló -
dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör vény
81. § (3) be kez dés a) 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 94. § a)–b) pont já ban meg ha tá ro -
zott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem
el:

1. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. adag: egy ta nu ló ré szé re egy fog lal ko zá si na pon ki -

osz tan dó ter mék mennyisége;
2. gyü mölcs lé: a gyü mölcs le vek rõl és egyes ha son ló,

em be ri fo gyasz tás ra szánt ter mé kek rõl szó ló, 2001. de -
cem ber 20-i 2001/112/EK ta ná csi irány elv I. mel lék let I.
Fe je zet 1. pont já nak a) al pont já ban meg ha tá ro zott, hoz zá -
adott cuk rot és édesítõszert nem tartalmazó termék;

3. is ko la gyü mölcs-prog ram: a me zõ gaz da sá gi pi a cok
kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl
(„az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl szó ló ren de let”) szó -
ló, 2007. ok tó ber 22-i 1234/2007/EK ta ná csi ren de let (a
to váb bi ak ban: ta ná csi ren de let) 103ga. cik ké ben meg ha tá -
ro zott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal
jelölt program;

4. köz ok ta tá si in téz mény: a köz ok ta tás ról szó ló
1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: köz ok ta tá -
si tör vény) 20. § (1) be kez dés b) és f) pont já ban meg ha tá -
ro zott és a köz ok ta tá si tör vény 37. §-a sze rint nyil ván tar -
tás ba vett intézmény;

5. tag in téz mény: a köz ok ta tá si tör vény 121. § (1) be kez -
dés 36. pont ja sze rin ti in téz mény egy ség;

6. ta ní tá si év: a köz ok ta tá si tör vény 52. § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott idõtartam;

7. tár su lás: a ta ná csi ren de let 125c. cik ke alap ján lét re -
jött ter me lõi szer ve ze tek társulása;

8. ter me lõ: a ta ná csi ren de let 2. cikk (2) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ter mé sze tes sze mély, jo gi sze -
mély vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság, aki vagy amely az 1. mel lék let ben – össz hang ban
a ta ná csi ren de let I. mel lék let IX. részével – szereplõ
terméket állít elõ;

9. ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 122. cikk
a) pont (iii) al pont já ban meg ha tá ro zott, va la mint
a 122. cikk b) és c) pont já ban fog lal tak sze rint lét re jött, és
a ta ná csi ren de let 125b. cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te -

lek kel el is mert szer ve zet, fi gye lem mel a 203a. cikk (2)
bekezdésében foglaltakra;

10. zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a ta ná csi ren de -
let 125e. cik ké ben meg ha tá ro zott szer ve zet, fi gye lem mel
a 203a. cikk (4) be kez dé sé ben foglaltakra.

2. A tá mo ga tás jel le ge, ked vez mé nye zett jei és jo go -
sult jai

2. §

(1) Az is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben tá mo ga tás
ve he tõ igény be a köz ok ta tá si tör vény 20. § (1) be kez dés
b) pont ja és (2) be kez dé se sze rin ti ál ta lá nos is ko la 1–4. év -
fo lya mán ta nu ló gyer me kek nek (a to váb bi ak ban: ta nu lók)
a 2011/2012. ta ní tá si év ben az 1. mel lék let ben fel so rolt
ter mé kek kel az ott meg ha tá ro zott mér ték ben tör té nõ el lá -
tá sa után. A támogatás formája vissza nem térítendõ
támogatás.

(2) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett jei a ta nu lók.
(3) Az is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben az e ren de let

sze rint nyúj tott tá mo ga tás jo go sult jai a köz ok ta tá si
intézmények.

3. Az is ko la gyü mölcs-prog ram ban tör té nõ rész vé tel re
vo nat ko zó elõ ze tes jó vá ha gyás

3. §

(1) Az is ko la gyü mölcs-prog ram ban az a zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso port, ter me lõi szer ve zet, tár su lás és ter -
me lõ (a to váb bi ak ban: ké rel me zõ) ve het részt, aki vagy
amely ren del ke zik a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) is ko la gyü mölcs-prog ram -
ban tör té nõ rész vé tel re vo nat ko zó elõ ze tes jóváhagyásával 
(a továbbiakban: elõzetes jóváhagyás).

(2) Az elõ ze tes jó vá ha gyás fel té te le, hogy a ké rel me zõ
a) az elõ ze tes jó vá ha gyás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak

nap ján zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port ként, ter me lõi
szer ve zet ként vagy tár su lás ként va ló el is me rés sel ren del -
kez zen, vagy

b) aki vagy amely e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ
két év ben be nyúj tott te rü let ala pú tá mo ga tás irán ti ké rel me
alap ján leg alább egy, az 1. mel lék let ben sze rep lõ gyü -
mölcs vagy szán tó föl di zöld ség termesztésére támogatást
kapott.

(3) Az elõ ze tes jó vá ha gyás to váb bi fel té te le, hogy a ké -
rel me zõ az elõ ze tes jó vá ha gyás irán ti ké re lem be nyúj tá sa -
kor nyi lat koz zon ar ról, hogy vál lal ja az ok ta tá si in téz mé -
nyek ben ta nu ló gyer me kek nek az is ko la gyü mölcs-prog -
ram ke re té ben gyü mölcs-, zöld ség-, fel dol go zott gyü -
mölcs- és fel dol go zott zöld ség-, va la mint ba nán ter mé kek -
kel va ló el lá tá sá hoz nyúj tott kö zös sé gi tá mo ga tás te kin te -
té ben az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá val
kap cso la tos rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló,
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2009. áp ri lis 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a to váb -
bi ak ban: bizottsági rendelet) 7. cikkében elõírt kö te le zett -
sé gek teljesítését.

(4) A ké rel me zõ is ko la gyü mölcs-prog ram ban tör té nõ
rész vé te lé nek az is ko la gyü mölcs-prog ram 2009/2010.
tan évi vég re haj tá sá ról szó ló 129/2009. (X. 8.) FVM ren de -
let, va la mint az is ko la gyü mölcs-prog ram 2010/2011. tan -
évi vég re haj tá sá ról szó ló 58/2010. (V. 7.) FVM ren de let
sze rin ti elõ ze tes jó vá ha gyá sa – kü lön ké re lem be nyúj tá sa
nél kül – az (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes jó vá ha gyás nak
te kin ten dõ fel té ve, hogy a ké rel me zõ az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ké re lem be nyúj tá si határidõ elsõ napján
megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott fel té te -
lek nek.

(5) A ké rel me zõ a 2. mel lék let sze rin ti adat tar tal mú elõ -
ze tes jó vá ha gyás irán ti ké rel mét az MVH ál tal rend sze re -
sí tett és az MVH hon lap ján – leg ké sõbb e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon – köz zé tett nyom tat vá nyon 2011.
jú ni us 10-éig ki zá ró lag sze mé lye sen nyújt hat ja be az
MVH Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé -
sek Igaz ga tó sá gá hoz a ké re lem nyom tat vá nyon meg ha tá -
ro zott cí men. Az elõzetes jóváhagyási kérelem be nyúj tá sá -
ra nyitva álló határidõ jogvesztõ.

(6) Az MVH azok nak a ké rel me zõk nek a lis tá ját, ame -
lyek nek az is ko la gyü mölcs-prog ram ban tör té nõ rész vé te -
lét elõ ze te sen jó vá hagy ta, leg ké sõbb 2011. jú ni us 16-áig
közzéteszi a honlapján.

4. A tá mo ga tott ter mék szál lí tá sá ra vo nat ko zó meg ál la -
po dás

4. §

(1) Az is ko la gyü mölcs-prog ram ban tör té nõ rész vé tel re
elõ ze te sen jó vá ha gyott ké rel me zõ e ren de let ha tály ba lé pé -
sé nek idõ pont já tól kez dõ dõ en egy vagy több köz ok ta tá si
in téz ménnyel köt het köz ok ta tá si in téz mé nyen ként egy ok -
irat ba fog lalt meg ál la po dást a tá mo ga tott ter mé kek nek
a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történõ ki -
szál lí tá sá ra.

(2) Egy köz ok ta tá si in téz mény a 2. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ szak vo nat ko zá sá ban csak egy ké rel me -
zõ vel köt het meg ál la po dást. Tag in téz mény meg ál la po dás
megkötésére nem jogosult.

(3) A meg ál la po dás ban a 2. § (1) be kez dé se sze rint jo -
go sult ta nu lók szá mát a köz ok ta tá si in téz mény be
a 2011/2012. tan év el sõ év fo lya má ra be ira tott ta nu lók nak
és a köz ok ta tá si in téz mény ben a 2010/2011. tan év ben az
1–3. év fo lyam ra já ró ta nu lók nak a meg ál la po dás meg kö té -
se kor fenn ál ló szá ma (a to váb bi ak ban együtt: a meg ál la po -
dás meg kö té se kor fennálló tanulói létszám) ala pul vé te lé -
vel kell meghatározni.

5. §

(1) Ha az MVH a meg ál la po dást a 12. § (1) be kez dé se
sze rin ti ará nyos vissza osz tást kö ve tõ en hagy ja jó vá, a ké -
rel me zõ jo go sult a vissza osz tás sal csök ken tett mennyi ség
alap ján az egyes idõ sza ko kon be lü li szál lí tá si idõszak
arányos csökkentésére.

(2) Ha az ará nyos vissza osz tás mi att a ki osz tás utol só
nap já ra a meg ál la po dás alap ján ju tó ter mék mennyi sé ge
a jo go sult ta nu lók 6. § (1) be kez dés 5. pont ja sze rin ti szá -
mát nem éri el, e mennyi ség nem szállítható ki.

(3) A köz ok ta tá si in téz mény kö te les alá vet ni ma gát az
MVH ál tal hi va tal ból in dí tott, az e ren de let ben, va la mint
a bi zott sá gi ren de let 13. cik ké ben sza bá lyo zott el len õr zés -
nek, kü lö nös te kin tet tel a nyil ván tar tá sok rész le tes vizs gá -
la tá ra és a fizikai ellenõrzésre.

6. §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a ké -
rel me zõ és a köz ok ta tá si in téz mény, mint szer zõ dõ fe lek
kö zött lét re jött, a 4. § (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás
leg alább az alábbiakat tartalmazza:

1. a ké rel me zõ ne ve, szék he lye, adó szá ma, re giszt rá ci ós 
száma;

2. a köz ok ta tá si in téz mény ne ve, szék he lye, adó szá ma,
OM azo no sí tó száma;

3. a tel je sí tés hely szí ne vagy hely szí nei;
4. a szál lí tá sok üte me zé se, amely leg alább he ti gya ko ri -

sá gú lehet;
5. a 2. § (1) be kez dés sze rint jo go sult ta nu lók szá ma (az

összes tel je sí té si hely szín re vo nat ko zó össze sí tett adat);
6. a szál lí tan dó (tá mo ga tott) ter mé kek meg ne ve zé se, és

a ter mé kek nek a ta nul ón ként he ten te ki osz tás ra ke rü lõ,
adag ban meg ha tá ro zott mennyisége;

7. a szál lí tan dó ter mék adag ban meg ha tá ro zott tel jes
mennyi sé ge és ér té ke (el adá si ára) idõ sza kon kén ti bon tás -
ban, amely rõl a ké rel me zõ tel je sí té si idõ sza kon ként, az át -
adott ter mék adag ját is tar tal ma zó gyûj tõ szám lát ál lít ki
(az összes tel je sí té si helyszínre vonatkozó összesített
adat);

8. a ter mé kek ere de te (Ma gyar or szág, Eu ró pai Unió);
9. a ma gas mi nõ sé gû ter mé kek mennyi sé ge (pl. in teg rált 

ter mesz tés bõl szár ma zó ter mék, öko ló gi ai ter mesz tés bõl
szár ma zó termék mennyisége);

10. a tá mo ga tott ter mék ki osz tá sá nak ideje;
11. a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott kí sé rõ in téz ke dé sek 

kö zül leg alább egy al kal ma zott kí sé rõ in téz ke dés és an nak
ter ve zett költ sé ge, föld raj zi ki ter je dé se, va la mint az in téz -
ke dés sel érin tett ta nu lók lét szá ma, és an nak rög zí té se,
hogy a köz ok ta tá si in téz mény, a ké rel me zõ vagy mind ket -
tõ felelõs-e a kísérõ intézkedés megvalósításáért;

12. a fe lek kö te le zett ség vál la lá sa, hogy a meg ál la po dás
tel je sí té se so rán az 5., 6. és 10. §-ban fog lal tak szerint
járnak el;
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13. a ké rel me zõ kö te le zett ség vál la lá sa ar ra vo nat ko zó -
an, hogy a 15. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá -
si fel té telt tel je sí ti;

14. a köz ok ta tá si in téz mény kö te le zett ség vál la lá sa ar ra
vo nat ko zó an, hogy a 15. § (2) be kez dés ben fog lal ta kat tel -
je sí ti;

15. a köz ok ta tá si in téz mény kö te le zett ség vál la lá sa ar ra
vo nat ko zó an, hogy a meg ál la po dás ban rög zí tett szál lí tá si
gya ko ri ság mel lett a ki szál lí tott ter mék mi nõ sé gé nek meg -
tar tá sát biz to sí tó tá ro lá si kö rül mé nye ket biz to sít ja;

16. ki kö tést ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg ál la po dás az
azt jó vá ha gyó ha tá ro zat köz lé sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és a ha tá ro zat ban jó vá ha gyott ter mék re és ter mék -
mennyi ség re vo nat ko zik;

17. a ké rel me zõ és a köz ok ta tá si in téz mény kép vi se le té -
re, va la mint költ ség ve té si ki ha tá sú jog kö vet kez mé nyek te -
kin te té ben fe le lõs ség vál la lás ra jo go sult sze mé lyek alá írá sa.

(2) A 3. mel lék let 1. pont ja sze rin ti kí sé rõ in téz ke dés
ön ál ló an nem, csak más kí sé rõ in téz ke dés ki egé szí té se ként 
al kal maz ha tó, a 3. mel lék let 6. pont ja sze rin ti kí sé rõ in téz -
ke dés ki zá ró lag a ké rel me zõ és a köz ok ta tá si in téz mény
kö zös fe le lõs sé gé vel al kal maz ha tó.

(3) A meg ál la po dás kö te le zõ tar tal mi ele me it ma gá ban
fog la ló és az (1) be kez dés nek meg fe le lõ nyom tat ványt az
MVH a hi va ta los hon lap ján te szi köz zé. A nyom tat vány
min tá ját a 4. mel lék let tar tal maz za.

(4) A ter mék kel va ló el lá tás el sõ idõ sza ka 2011. szep -
tem ber 19-tõl no vem ber 30-ig (a to váb bi ak ban: el sõ tel je -
sí té si idõ szak), a ter mék kel va ló el lá tás má so dik idõ sza ka
2012. ja nu ár 2-tól már ci us 16-ig (a to váb bi ak ban: má so dik 
tel je sí té si idõ szak), míg a ter mék kel va ló el lá tás har ma dik
idõ sza ka 2012. áp ri lis 2-tól jú ni us 15-ig (a to váb bi ak ban:
har ma dik tel je sí té si idõ szak) tart. Leg alább két tel je sí té si
idõ szak ban kell ter mé ket szál lí ta ni. A ter mék kel va ló el lá -
tás idõ tar ta ma tel je sí té si idõ sza kon ként nyolc hét.

5. A meg ál la po dás jó vá ha gyá sa

7. §

(1) A ké rel me zõ nek az 5. mel lék let sze rin ti adat tar tal -
mú, a 4–6. § sze rin ti meg ál la po dá sok jó vá ha gyá sa irán ti
ké rel mét az MVH ál tal rend sze re sí tett és az MVH hon lap -
ján – leg ké sõbb e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz na -
pon be lül – köz zé tett nyom tat vá nyon 2011. jú li us 7-éig
kell pos tai úton be nyúj ta nia az MVH Pi a ci Tá mo ga tá sok
és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek Igaz ga tó sá gá hoz, to váb -
bá a ké re lem nek a meg ál la po dás ada ta it tar tal ma zó be tét -
lap ját elekt ro ni kus úton is meg kell kül de nie az MVH hon -
lap ján meg adott elekt ro ni kus le vél cím re.

(2) A meg ál la po dá sok jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem hez
mel lé kel ni kell a 4–6. § sze rint meg kö tött meg ál la po dá sok
ere de ti pél dá nyát.

(3) A ké rel me zõ a 4–6. § sze rin ti meg ál la po dá sok jó vá -
ha gyá sá ra egyet len ké rel met nyújt hat be.

(4) Ha a meg ál la po dás jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem vagy
a meg ál la po dás hi á nyos, vagy a meg ál la po dás nem fe lel
meg az e ren de let ben elõ ír tak nak, az MVH – a 16. § (2) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – hi ány pót lás ra szó lít ja fel
a ké rel me zõt. Amennyi ben a ké re lem nem tar tal maz za
a be tét la pon fel tün te tett va la mennyi meg ál la po dást, a hi -
ány zó meg ál la po dás, vagy meg ál la po dá sok hi ány pót lás
ke re té ben, utó lag már nem nyújt ha tók be.

(5) Az MVH a meg ál la po dá sok jó vá ha gyá sa kor a szál -
lít ha tó ter mé ke ket és a ter mék mennyi sé get a 6. § (4) be -
kez dé se sze rin ti idõ sza kok ra kü lön-kü lön ha tá roz za meg.

(6) Az MVH a meg ál la po dás jó vá ha gyá sá ra irá nyu ló
ké re lem rõl ho zott dön té sét 2011. szep tem ber 5-éig köz li
a ké rel me zõ vel. A ké rel me zõ kö te les a meg ál la po dás jó vá -
ha gyá sá ról, va la mint a meg ál la po dás ra vo nat ko zó an a ré -
szé re jó vá ha gyott ter mék mennyi sé gek rõl a köz ok ta tá si in -
téz ményt tá jé koz tat ni.

(7) Az MVH a jó vá ha gyott meg ál la po dá sok alap ján
a köz ok ta tá si in téz mé nyek be szál lít ha tó ter mé kek és ter -
mék mennyi sé gek lis tá ját köz zé te szi a hon lap ján.

6. A tá mo ga tás igény lõi

8. §

A tá mo ga tá si össze get az a ké rel me zõ igé nyel he ti:
a) amely nek az is ko la gyü mölcs-prog ram ban tör té nõ

rész vé te lét az MVH elõ ze te sen jó vá hagy ta, és
b) amely ren del ke zik leg alább egy köz ok ta tá si in téz -

ménnyel kö tött és az MVH ál tal jó vá ha gyott, 4–6. § sze rin -
ti meg ál la po dás sal.

7. A tá mo ga tott ter mék

9. §

(1) Az is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben – az MVH
ál tal jó vá ha gyott mennyi ség ere jé ig és a meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott üte me zés sel – szál lít ha tó ter mék fo gyasz -
tás ra köz vet le nül al kal mas és a 10. § (1) és (2) be kez dé se
sze rin ti mi nõ sé gi és élel mi szer-biz ton sá gi fel té te lek nek
meg fe le lõ, az Eu ró pai Uni ó ban meg ter melt, az 1. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ter mék le het.

(2) A tá mo ga tott ter mék el szá mo lá si egy sé ge: adag.

10. §

(1) Az e ren de let alap ján tá mo ga tott ter mék nek meg kell 
fe lel nie a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK,
a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2007. de -
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cem ber 21-i 1580/2007/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le -
té ben elõ írt for gal ma zá si-mi nõ ség szab vá nyok ban meg ha -
tá ro zott I. osz tály ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek, és leg -
alább a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott mé re tû nek kell len -
nie.

(2) A tá mo ga tás ak kor nyújt ha tó, ha a szál lí tan dó ter -
mék meg fe lel a nö vény vé dõ szer-ma ra dék ha tár ér ték elõ -
írá sok nak.

(3) A sár ga ré pa és a ka ra lá bé szál lí tá sa csak ab ban az
eset ben fog lal ha tó be le a meg ál la po dás ba, ha az da ra bolt,
fo gyasz tás ra elõ ké szí tett és az 1. mel lék let ben elõ írt ada -
gon ként cso ma golt áru ként ke rül szál lí tás ra.

(4) A ta nul ón ként ki osz tás ra ke rü lõ ter mék mennyi sé ge
he ten te leg fel jebb négy adag, fog lal ko zá si na pon ként leg -
fel jebb egy adag ter mék. He ten te leg alább két fé le ter mé ket 
kell ki osz ta ni.

(5) Ha a ter mék ki osz tá sá nak idõ pont já ban a tel je sí tés
hely szí nén je len lé võ ta nu lók szá ma a meg ál la po dás meg -
kö té se kor fenn ál ló ta nu lói lét szám csök ke né se vagy ta nu ló 
tá vol lé te foly tán ma rad el a meg ál la po dás ban fog lal tak hoz 
ké pest, a ki nem oszt ha tó mennyi ség a 4. § (3) be kez dé sé re
fi gye lem mel a ta nu lók kö zött a he ti gya ko ri ság nö ve lé sé -
vel a hét egy to váb bi fenn ma ra dó nap ján vagy a tel je sí té si
idõ sza kon be lül a ter mék kel va ló el lá tás idõ tar ta má nak nö -
ve lé sé vel oszt ha tó ki.

(6) A köz ok ta tá si in téz mény kö te les a 2. § (1) be kez dés
sze rin ti ta nu lók szá má ról és a ki osz tott ter mék mennyi sé -
gé rõl nap ra kész nyil ván tar tást ve zet ni.

(7) A köz ok ta tá si in téz mény kö te les se lej te zé si jegy zõ -
köny vet ve zet ni azon ter mé kek rõl, ame lyek a köz ok ta tá si
in téz mény ben tör té nõ tá ro lás alatt rom lot tak meg. A se lej -
te zé si jegy zõ könyv nek leg alább az aláb bi ada to kat kell
tar tal maz nia:

a) a köz ok ta tá si in téz mény ne ve, cí me, OM azo no sí tó ja,

b) a jegy zõ könyv ké szí tõ jé nek ne ve,

c) a se lejt ter mék ne ve, mennyi sé ge (adag vagy da rab),

d) a se lej te zés oka, és

e) kel te zés, alá írá sok (jegy zõ könyv ké szí tõ je, ok ta tá si
in téz mény ve ze tõ je).

(8) Ha a ter mék át vé te le kor a köz ok ta tá si in téz mény ben
az át vé te lért fe le lõs sze mély szem re vé te le zés sel meg ál la -
pít ja, hogy a ter mék mi nõ sé ge nem fe lel meg a 9. §-ban és
az (1) és (2) be kez dés ben elõ ír tak nak, kö te les a mi nõ sé gi
ki fo gást jegy zõ könyv ben rög zí te ni és azt a szál lí tó val alá -
írat ni, va la mint a jegy zõ könyv má so la tát a szál lí tó ré szé re
át ad ni. A szál lí tó kö te les együtt mû köd ni a köz ok ta tá si in -
téz ménnyel a mi nõ sé gi ki fo gás jegy zõ köny ve zé se so rán.
A mi nõ sé gi ki fo gás ról a köz ok ta tá si in téz mény kö te les az
MVH-t ér te sí te ni, és az ér te sí tés hez a jegy zõ könyv má so -
la tát mel lé kel ni.

(9) A köz ok ta tá si in téz mény kö te les a tá mo ga tott ter mé -
ket a ta nu lók ré szé re a köz ét kez te tés tõl el té rõ idõ pont ban
ki osz ta ni.

8. A tá mo ga tás for rá sa

11. §

Az is ko la gyü mölcs-prog ram tá mo ga tá sá ra a bi zott sá gi
ren de let 4. cikk (4) be kez dés har ma dik al be kez dé se alap -
ján meg ho zott C(2011) 2008 vég le ges szá mú, 2011. már -
ci us 30-i bi zott sá gi ha tá ro zat sze rin ti tá mo ga tás össze gé ig
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból, és eh hez
kap cso ló dó an a Ma gyar Köz tár sa ság 2012. évi költ ség ve -
té sé ben meg ha tá ro zott for rás ból szár ma zó tá mo ga tá si ke -
ret áll ren del ke zés re.

9. Vissza osz tá si el já rás

12. §

(1) Amennyi ben a 4–6. § sze rin ti meg ál la po dá sok
össze sí té se kor meg ál la pí tást nyer, hogy a ké rel me zõk ál tal 
igény be ven ni kí vánt tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja
a 11. §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke re tet, az MVH
meg ha tá roz za a 11. § sze rint ren del ke zés re ál ló pénz ügyi
ke ret és a 4–6. § sze rint jó vá hagy ha tó meg ál la po dá sok ban
fog lalt mennyi ség re ju tó összes tá mo ga tá si összeg ará nyát. 
A meg ál la po dás alap ján idõ sza kon ként és ter mé ken ként
szál lít ha tó ada gok szá mát en nek az arány nak meg fe le lõ en
csök ken ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vissza osz tás a 10. §
(4)–(5) be kez dé se sze rin ti ki osz tá si gya ko ri sá got és a jo -
go sult ta nu lók 6. § (1) be kez dés 5. pont ja sze rin ti szá mát
nem érin ti.

10. A ki fi ze té si ké re lem

13. §

(1) A tá mo ga tá si összeg ki fi ze té se irán ti – a 7. mel lék let
sze rin ti adat tar tal mú – ké rel met (a to váb bi ak ban: ki fi ze té -
si ké re lem) az MVH ál tal rend sze re sí tett és az MVH hon -
lap ján köz zé tett nyom tat vá nyon a 2011. szep tem ber 19. és
no vem ber 30. kö zöt ti idõ szak ban, a 2012. ja nu ár 2. és már -
ci us 16. kö zöt ti idõ szak ban, va la mint a 2012. áp ri lis 2. és
jú ni us 15. kö zöt ti idõ szak ban ki szál lí tott ter mék re vo nat -
ko zó an idõ sza kon ként egy al ka lom mal, az adott idõ szak
vé gét kö ve tõ har ma dik hó nap utol só nap já ig az MVH-hoz
pos tai úton kell be nyúj ta ni.

(2) A ki fi ze té si ké re lem hez csa tol ni kell az egy tel je sí té -
si idõ szak ban ki szál lí tott összes tá mo ga tott ter mék rõl ki ál -
lí tott, tel je sí té si idõ sza kon kén ti gyûj tõ szám lá kat, ame lye -
ken a ki szál lí tott adag mennyi sé ge da rab szám ban van fel -
tün tet ve és a gyûj tõ szám lák össze sí tõ jét, ame lyet elekt ro -
ni kus úton is meg kell kül de ni az MVH hon lap ján meg -
adott elekt ro ni kus le vél cím re.
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(3) A ké rel me zõ leg ké sõbb a ki fi ze té si ké re lem be nyúj -
tá sa kor kö te les ér te sí te ni az MVH-t a jó vá ha gyott meg ál -
la po dá sa it érin tõ OM azo no sí tó-vál to zá sok ról.

(4) A ki fi ze té si ké re lem (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ha tár idõn tú li be nyúj tá sa ese tén a bi zott sá gi ren de let
11. cik ké nek (3) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nyek
ke rül nek al kal ma zás ra.

(5) Az MVH a hi á nyo san be nyúj tott ki fi ze té si ké rel mek
te kin te té ben ti zen öt na pos ha tár idõ tû zé sé vel, egy al ka -
lom mal hi ány pót lás ra szó lít ja fel a ké rel me zõt.

(6) Az MVH a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl a ki fi ze té si ké re -
lem hi ány ta lan be ér ke zé sé nek nap ját kö ve tõ há rom hó na -
pon be lül gon dos ko dik.

11. Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke

14. §

(1) A tá mo ga tás mér té ke a meg ál la po dás nak meg fe le lõ -
en le szál lí tott és ki osz tott, a 9–10. §-ban elõ ír tak nak meg -
fe le lõ ter mék 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott egy adag já ra
ve tí tett és meg ha tá ro zott brut tó összeg, amely tar tal maz za
a ta ná csi ren de let 103ga. cikk (1) be kez dés a)–b) pont já -
ban fog lalt költ sé ge ket, és amely nek össze gé re a ké rel me -
zõ a szám lát ki ál lí tot ta. Az egy hé ten ki osz tan dó ter mé ke -
ket úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy a tá mo ga tás egy hét re és
egy fõ re szá mí tott ér té ke ne ha lad ja meg a két száz fo rint
brut tó össze get.

(2) Az MVH a tá mo ga tást a 11. § sze rin ti for rá sok ará -
nyá nak meg fe le lõ en az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból, és eh hez kap cso ló dó an a Ma gyar Köz tár sa ság
2012. évi költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott for rás ból fo lyó -
sít ja.

12. Az eu ró pai is ko la gyü mölcs-prog ra mot nép sze rû sí -
tõ pla kát

15. §

(1) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a ké rel me zõ azon köz -
ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re, ame lyek kel az MVH ál tal
jó vá ha gyott meg ál la po dást kö tött a bi zott sá gi ren de let
14. cik ké ben fog lalt elõ írá sok nak és a bi zott sá gi ren de let
III. mel lék le té ben meg ha tá ro zott mi ni mum fel té te lek nek
meg fe le lõ pla ká tot a szál lí tá sok kez de tét kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott tel je sí té si
hely szí nek szá má val egye zõ szám ban átadja.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a köz ok ta tá si in téz mény
a ké rel me zõ tõl az (1) be kez dés alap ján át vett pla ká to kat
a prog ram tel jes idõ tar ta ma alatt a szék he lye és az is ko la -
gyü mölcs-prog ram ban részt ve võ tag in téz mé nyei fõ be já -
ra tá nál el he lyez ze.

13. El len õr zés, jog kö vet kez mé nyek

16. §

(1) Az MVH a 2011. jú li us 7. után be nyúj tott – a
4–6. §-ban fog lal tak nak meg fe le lõ – meg ál la po dás jó vá ha -
gyá sa irán ti ké rel met is jó vá hagy ja, de eb ben az eset ben
a meg ál la po dá sok alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té két 
a ké se del mes be nyúj tás min den egyes nap ja után 10%-kal
csök ken ti.

(2) Ha egy köz ok ta tá si in téz mény a 2. § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott idõ szak vo nat ko zá sá ban több meg ál la -
po dást is kö tött, ak kor az MVH a köz ok ta tá si in téz mény
összes meg ál la po dá sát el uta sít ja.

(3) Az MVH a 7. § (4) be kez dé se, va la mint a 13. §
(5) be kez dé se sze rin ti ha tár idõn túl tel je sí tett hi ány pót lást
dön té se meg ho za ta la kor nem ve szi fi gye lem be.

(4) A bi zott sá gi ren de let 13. cik ké ben fog lalt sza bá lyok -
nak meg fe le lõ en a ké rel me zõ és a köz ok ta tá si in téz mény
ál tal kö tött, a 4–6. § sze rin ti meg ál la po dás tel je sü lé sé nek
ad mi niszt ra tív és hely szí ni el len õr zé sét az MVH vég zi
úgy, hogy tel je sí té si idõ sza kon ként leg alább a bi zott sá gi
ren de let 13. cik ké ben meg ha tá ro zott szá mú ké rel me zõt el -
len õriz. Ezen fe lül az MVH el len õriz min den olyan ké rel -
me zõt, amely nél a 2010/2011. tan év, il let ve a 2011/2012.
tan év el sõ vagy má so dik tel je sí té si idõ sza ká ra vo nat ko zó -
an meg nem fe le lést ál la pí tott meg. Az MVH a hely szí ni
el len õr zés so rán a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kelt gyûj -
tõ szám lák tõ pél dá nyai mel lett az át vé te li je gye ket, szál lí -
tó je gye ket, fu var le ve le ket, nyil ván tar tá so kat és az egyéb,
e ren de let ben és a bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé sét is ellenõrizheti.

(5) Az MVH a hely szí ni el len õr zést meg elõ zõ en fel szó -
lít hat ja a ké rel me zõt a kí sé rõ in téz ke dé sek idõ pont já nak
be je len té sé re.

(6) Ha az MVH az el len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg,
hogy a ké rel me zõ a ta ná csi ren de let ben, a bi zott sá gi ren de -
let ben, az e ren de let ben, il let ve a meg ál la po dás ban elõ írt
bár mely fel té telt nem tel je sí tet te, ak kor az MVH

a) a tá mo ga tá si összeg ki fi ze té se irán ti ké rel met el uta -
sít ja a nem tel je sí tés sel érin tett mennyi ség te kin te té ben,
vagy

b) el ren de li a már ki fi ze tett tá mo ga tás vissza fi ze té sét
a nem tel je sí tés sel érin tett mennyi ség te kin te té ben.

(7) Amennyi ben a ké rel me zõ ál tal a 6. § (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott bár mely idõ szak ban ki szál lí tott ter mé -
kek mennyi sé ge a ké rel me zõ nek az MVH ál tal az adott
idõ szak ra jó vá ha gyott va la mennyi meg ál la po dá sa alap ján
szál lít ha tó tel jes mennyi ség ke ve sebb, mint 90%-a, úgy
a le szál lí tott mennyi ség re esõ tá mo ga tá si össze get az
MVH a le nem szál lí tott mennyi ség re esõ tá mo ga tás mér -
té ké vel csök ken ti.

(8) Amennyi ben a ké rel me zõ ál tal a 6. § (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott bár mely idõ szak ban ki szál lí tott ter mé -
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kek mennyi sé ge egy adott meg ál la po dás alap ján szál lít ha -
tó tel jes mennyi ség ke ve sebb, mint 60%-a, az adott idõ -
szak ban a ké rel me zõ ré szé re a meg ál la po dá sá ra vo nat ko -
zó an jó vá ha gyott tel jes mennyi ség ér té ké nek 5%-a jo go -
su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül. A szál lít ha -
tó tel jes mennyi ség be és a le nem szál lí tott mennyi ség be az 
5. § (2) bekezdése szerint le nem szállított mennyiség nem
számít bele.

(9) Ha az MVH hely szí ni el len õr zé se so rán meg ál la pít -
ja, hogy a ki szál lí tott ter mék nem fe lel meg a 10. § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor a bi zott sá gi
ren de let 13. cikk (10) be kez dé sé nek meg fe le lõ en a (6) be -
kez dés ben meg ál la pí tott szank ci ón fe lül a nem meg fe le lõ
ter mék mennyi sé gé re esõ tá mo ga tá si összeg jo go su lat la -
nul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(10) Ha a tan év so rán má sod szor is meg ál la pí tást nyer,
hogy a ké rel me zõ ál tal ki szál lí tott ter mék nem fe lel meg
a 10. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor
a (9) be kez dés ben meg ál la pí tott szank ci ók al kal ma zá sa
mel lett, a ké rel me zõ ré szé re az összes meg ál la po dás ra vo -
nat ko zó an jó vá ha gyott tel jes mennyi ség ér té ké nek 3%-a
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül és az
MVH a bi zott sá gi ren de let 9. cik ké nek meg fe le lõ en a 2. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ szak vé gén 12 hó nap -
ra vissza von ja a ké rel me zõ is ko la gyü mölcs-prog ram ban
tör té nõ rész vé tel re vo nat ko zó jó vá ha gyá sát, amely által
a kérelmezõ kizárásra kerül a 2012/2013. tanévi is ko la -
gyü mölcs-prog ram ban való részvételbõl.

17. §

(1) Ha az MVH az el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy
a köz ok ta tá si in téz mény nem tett ele get az e ren de let 10. §
(9) be kez dé sé ben, va la mint a meg ál la po dás 1. pont já ban
elõ írt, a ter mék ta nu lók ré szé re tör té nõ ki osz tá sá ra vo nat -
ko zó kö te le zett sé ge i nek, ak kor a köz ok ta tá si in téz mény
ál tal ki nem osz tott tá mo ga tott ter mé kek e ren de let alap ján
ki szá mí tott el len ér té ke a közoktatási intézménynél jo go -
su lat la nul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(2) Ha az MVH az el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy
a ter mé kek 10. § (5) be kez dé se sze rin ti gya ko ri sá gú ki osz -
tá sa azért állt elõ, mert a ta nu lók meg ál la po dás ban meg ha -
tá ro zott szá ma meg ha lad ta a meg ál la po dás meg kö té se kor
fenn ál ló ta nu lói lét szá mot, az így ki osz tott tá mo ga tott ter -
mé kek e ren de let alap ján ki szá mí tott el len ér té ke a köz ok -
ta tá si intézménynél jogosulatlanul igénybe vett tá mo ga -
tás nak minõsül.

(3) Ha az MVH az el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy
a köz ok ta tá si in téz mény nem tett ele get a 15. § (2) be kez -
dé se és a 10. § (6)–(7) be kez dé se sze rin ti kö te le zett sé ge i -
nek, ak kor a köz ok ta tá si in téz mény ál tal ki osz tott tá mo ga -
tott ter mé kek e ren de let alap ján ki szá mí tott el len ér té ké nek 
5%-a a köz ok ta tá si in téz mény nél jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás nak minõsül.

(4) Ha az MVH az el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy
a köz ok ta tá si in téz mény nem tett ele get a 4. § sze rin ti meg -
ál la po dás ban a 6. § (1) be kez dés 11. pont ja sze rint vál lalt
kö te le zett sé gé nek, ak kor a köz ok ta tá si in téz mény ál tal ki -
osz tott tá mo ga tott ter mé kek e ren de let alap ján ki szá mí tott
el len ér té ké nek 20%-a a köz ok ta tá si intézménynél jo go su -
lat la nul igénybe vett támogatásnak minõsül.

14. Zá ró ren del ke zé sek

18. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) A 21. § 2012. ja nu ár 31-én lép ha tály ba.

19. §

Ez a ren de let

a) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re -
ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo -
nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös pi -
ac szer ve zés rõl szó ló ren de let”) szó ló, 2007. ok tó ber 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet, és

b) az ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu ló gyer me kek nek az
is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben gyü mölcs-, zöld ség-,
fel dol go zott gyü mölcs- és fel dol go zott zöld ség-, va la mint
ba nán ter mé kek kel va ló el lá tá sá hoz nyúj tott kö zös sé gi tá -
mo ga tás te kin te té ben az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let
al kal ma zá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok meg ál la -
pí tá sá ról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági
rendelet

vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

20. §

A 2011. évi is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról szó ló
44/2010. (XII. 22.) VM ren de let 4. mel lék le te a 8. mel lék -
let sze rint módosul.

21. §

Ha tá lyát vesz ti az is ko la gyü mölcs-prog ram 2010/2011.
tan évi vég re haj tá sá ról szó ló 58/2010. (V. 7.) FVM
rendelet.

Dr. Fa ze kas Sán dor s. k.,
vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

A tá mo ga tott ter mé kek és a tá mo ga tás mér té ke

1. A 2011. szep tem ber 19. és no vem ber 30. kö zöt ti el sõ tel je sí té si idõ szak vo nat ko zá sá ban az aláb bi:

A B C

Termék megnevezése Egy adagként kiosztandó mennyiség A támogatás mértéke (Ft/adag)

1. Gyü mölcs

1.1. al ma
egész 1 db 40

sze le telt 8 dkg 80

1.2. kör te 1 db 75

1.3. õszi ba rack 1 db 75

1.4. nek ta rin 1 db 75

1.5. szil va 4 db 50

1.6. 100%-os gyü mölcs lé 2 dl 100

2. Zöld ség

2.1. pa ra di csom 1 db 50

2.2. Sár ga ré pa (cso ma golt, mi ni ré pa, ha sáb, go lyó) 10 dkg 40

2.3. ét ke zé si pap ri ka (tv vagy ká pia) 1 db 25

2.4. ka ra lá bé 10 dkg 25

2. A 2012. ja nu ár 2. és már ci us 16. kö zöt ti má so dik tel je sí té si idõ szak vo nat ko zá sá ban az alábbi:

A B C

Termék megnevezése Egy adagként kiosztandó mennyiség A támogatás mértéke (Ft/adag)

1. Gyü mölcs

1.1. al ma
egész 1 db 40

sze le telt 8 dkg 80

1.2. kör te 1 db 75

1.3. 100%-os gyü mölcs lé 2 dl 100

2. Zöld ség

2.1. sár ga ré pa (cso ma golt, mi ni ré pa, ha sáb, go lyó) 10 dkg 40

2.2. ét ke zé si pap ri ka (tv vagy ká pia) 1 db 50

3. A 2012. áp ri lis 2. és jú ni us 15. kö zöt ti har ma dik tel je sí té si idõ szak vo nat ko zá sá ban az alábbi:

A B C

Termék megnevezése Egy adagként kiosztandó mennyiség A támogatás mértéke (Ft/adag)

1. Gyü mölcs

1.1. al ma egész 1 db 60

sze le telt 8 dkg 80

1.2. kör te 1 db 75

1.3. nek ta rin 1 db 75

1.4. 100%-os gyü mölcs lé 2 dl 100

2. Zöld ség

2.1. pa ra di csom 1 db 60

2.2. sár ga ré pa (cso ma golt, mi ni ré pa, ha sáb, go lyó) 10 dkg 40

2.3. ét ke zé si pap ri ka (tv vagy ká pia) 1 db 50

2.4. ka ra lá bé 10 dkg 25
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2. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

Az elõ ze tes jó vá ha gyás irán ti ké re lem adat tar tal ma

1. A ké rel me zõ azo no sí tó ada tai.
1.2. A ké rel me zõ re giszt rá ci ós szá ma.
2. Kap cso lat tar tá si in for má ci ók.
3. A ké rel me zõ tí pu sá nak az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan évi vég re haj tá sá ról szó ló 51/2011. (VI. 6.) VM

ren de let 1. § 7–10. pont já nak meg fe le lõ megjelölése.
4. A ké rel me zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy
a) ki je len ti, hogy a Bi zott ság 288/2009/EK ren de le te alap ján lét re ho zott is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben fi nan szí -

ro zott ter mé ket csak azon köz ok ta tá si in téz mé nyek ta nu lói ál tal tör té nõ fo gyasz tás cél já ra szál lít ja, ame lyek
vonatkozásában a támogatást igényli;

b) vál lal ja, hogy amennyi ben meg ál la pí tást nyer, hogy a ter mé ket nem az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan évi
vég re haj tá sá ról szó ló 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let 4–6. §-a sze rin ti meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en szál lí -
tot ta le, vagy, hogy a tá mo ga tást olyan ter mék re vet te igény be, amely a ren de let ér tel mé ben nem jo go sult tá mo ga tás ra, az 
érin tett mennyi ség re jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;

c) vál lal ja, hogy csa lás vagy sú lyos gon dat lan ság ese tén az ere de ti leg ki utalt összeg és a jo go sult összeg kö zöt ti kü -
lönb ség szank ci ók kal nö velt össze gét vissza fi ze ti, és tu do má sul ve szi, hogy csa lás vagy sú lyos gon dat lan ság gya nú ja
ese tén az MVH bün te tõ el já rást kez de mé nyez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;

d) vál lal ja, hogy a prog ram ban va ló rész vé telt alá tá masz tó ok má nyo kat fel szó lí tás ra az MVH ren del ke zé sé re bocsátja;
e) ki je len ti, hogy a köz ok ta tá si in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dá sok vég re haj tá sá ról nyil ván tar tást ve zet, amely ben 

fel tün te ti a köz ok ta tá si in téz mé nyek ne vét, OM azo no sí tó ját és cí mét, va la mint az ezen in téz mé nyek számára leszállított
termék mennyiségét;

f) alá ve ti ma gát az MVH ál tal vég zett el len õr zés nek, kü lö nös te kin tet tel a nyil ván tar tá sok rész le tes vizs gá la tá ra és
a fizikai ellenõrzésre.

5. Kel te zés, a ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa.

3. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

Az is ko la gyü mölcs-prog ram so rán al kal maz ha tó kí sé rõ in téz ke dé sek

1. Az is ko la gyü mölcs-prog ram mal kap cso la tos in ter ak tív hon lap lét re ho zá sa.
Mi ni má lis kö te le zõ tar ta lom:
a) A vo nat ko zó jog sza bá lyok is mer te té se;
b) Tá jé koz ta tók az is ko la gyü mölcs-prog ram ról az is ko lá nak, a szü lõk nek és a gyermekeknek
ba) Is ko lá nak: meg ál la po dás min ta, szál lí tá si fel té te lek, vál lalt fel ada tok (pl. kí sé rõ intézkedés),
bb) Szü lõk nek: a prog ram fõbb jel lem zõi, a szál lí tott ter mék, mi nõ sé gi le írás és a mi nõ ség ga ran ci á ja, a ter mék bel tar -

tal mi ér té kei és az egész sé ges táp lál ko zás ban be töl tött sze re pe, egy na pi adag, kiosztási gyakoriság stb.,
bc) Ta nu lók nak: az is ko la gyü mölcs-prog ram fõbb jel lem zõi (a kor osz tály szá má ra ért he tõ tar ta lom mal és formában);
c) Tá jé koz ta tó anya gok a zöld sé gek és gyü möl csök bel tar tal mi ér té ke i rõl, egész sé ges táp lál ko zás ban be töl tött sze re -

pé rõl (ta nu lók ré szé re el ké szí te ni kö te le zõ, szülõk tanárok részére opcionális);
d) Ok ta tá si se géd anya gok: a zöld ség- és gyü mölcs fa jok be mu ta tá sa, a zöld ség- és gyü mölcs ter mesz tés be mu ta tá sa,

a tá ro lás, cso ma go lás be mu ta tá sa, a zöld ség- és gyümölcstermõtájak bemutatása;
e) A szál lí tó val meg ál la po dást kö tött köz ok ta tá si in téz mé nyek felsorolása;
f) Kap cso lat tar tó sze mély(ek) a ké rel me zõ nél és az el ér he tõ sé ge ik.
2. Zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok hoz, ter me lõi szer ve ze tek hez, ter me lõk höz szer ve zett tanulmányutak.
Mi ni má lis kö ve tel mény: az adott is ko lá ban va la mennyi az is ko la gyü mölcs-prog ram ban részt ve võ ta nu ló ré szé re biz -

to sí ta ni. A ta nu lók is mer jék meg a gyü mölcs ül tet vényt, a szü re tet, a post har vest mun ká kat (cso ma go lás, vá lo ga tás, tá ro -
lás, szál lí tás) vagy a zöld ség nö vény ter mesz té sét, betakarítását és a postharvest munkáit.

3. Ok ta tá si anyag, ok ta tá si se géd let ké szí té se, ké szít te té se és an nak al kal ma zá sa az egész sé ges ét ke zé si szo ká so kat
érin tõ is me re tek fejlesztése érdekében.

4. Az egész sé ges ét ke zé si szo ká so kat és gyü mölcs- és zöld ség ága za tot érin tõ is me re tek ok ta tá sa va la mennyi az is ko -
la gyü mölcs-prog ram ban részt ve võ ta nu ló ré szé re leg alább három foglalkozási alkalommal.
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5. A ta nu lók zöld ség-, gyü mölcs fo gyasz tá sá nak és egész sé ges élet mód já nak ösz tön zé se ér de ké ben szer ve zett ver -
seny, pá lyá zat, adott ju ta lom (ap ró aján dé kok, pl. pó ló, mat ri cák, ki tû zõk, író sze rek, óra rend, nap tár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).

Mi ni má lis kö ve tel mény: az in téz ke dés a prog ram ban részt ve võ összes ta nu ló ré szé re nyit va áll jon, az adott ju ta lom
tar tal maz zon az egész sé ges táp lál ko zást vagy a zöld ség-, gyü mölcs fo gyasz tást népszerûsítõ feliratot, ábrát.

6. Kós tol ta tás: leg alább egy al ka lom mal 4 gyü mölcs- és 4 zöld ség fé le biz to sí tá sa ta nul ón ként és gyü mölcs- és zöld -
ség fé le sé gen ként az alábbi mennyiségben:

1. táb lá zat

Gyümölcs

A B

Termék Adag/fõ

1. Kör te 1/4 vagy 1/6 db

2. Meggy 3 dkg

3. Cse resz nye 3 dkg

4. Kaj szi 2 db

5. Õszi ba rack 1/4 vagy 1/6 db

6. Nek ta rin 1/4 vagy 1/6 db

7. Szil va 2 db

8. Pi ros ri bisz ke 3 dkg

9. Fe ke te ri bisz ke 3 dkg

10. Mál na 3 dkg

11. Sze der 3 dkg

12. Sza mó ca 3 dkg

13. Cse me ge szõ lõ 3 dkg

14. Sár ga dinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fõ

15.  Gö rög dinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fõ

16. Dió (héj nél kül) 3 dkg

17. Man du la (héj nél kül) 3 dkg

2. táb lá zat

Zöldség

A B

                           Termék Adag/fõ

1. Sár ga ré pa 3 dkg

2. Zel ler 3 dkg

3. Hó na pos re tek 3 db

4. Cék la 3 dkg

5. Ubor ka 3 dkg

6. Pa ra di csom 1/2 vagy 1/4 db

7. Pap ri ka (tv, ká pia, ka li for ni ai) Tv és ká pia – 1/4 db, ka li for ni ai – 
1/4 vagy 1/6 db

8. Fe jes sa lá ta 1 fej/ 20 fõ

9. Kar fi ol 3 dkg

10. Brok ko li 3 dkg

11. Ka ra lá bé 1 db/8 fõ

12. Zöld bor só 3 dkg (sze mes)

A kós tol ta tott ter mé kek kö zött az a ter mék nem sze re pel het, amely az is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben tá mo ga tott
ter mék ként kiosztásra kerül.
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4. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

Az is ko la gyü mölcs szál lí tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás-min ta

MEGÁLLAPODÁS
amely lét re jött egy rész rõl a .......................................................................................................................................................................

(szék he lye: .................................................................................................................................................................................................)

adó szá ma:  .................................................................................................................................................................................................

re giszt rá ci ós szá ma: ...................................................................................................................................................................................

kép vi se li:  ....................................................................................................................................................(a to váb bi ak ban mint szál lí tó),

más rész rõl a ...............................................................................................................................................................................................

(szék he lye:  .................................................................................................................................................................................................)

adó szá ma:  ..................................................................................................................................................................................................

OM azo no sí tó szá ma:  ...............................................................................................................................................................................

kép vi se li:  .......................................................................................................................................................(a to váb bi ak ban mint át ve võ)

kö zött az alul írott he lyen és na pon az aláb bi fel té te lek mel lett:

1. A meg ál la po dás tár gya

A szál lí tó vál lal ja, hogy a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi
ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl szó ló 1234/2007/EK ta ná csi ren de let (az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés -
rõl szó ló ren de let) 103ga. cik ké ben meg ha tá ro zott is ko la gyü mölcs-prog ram ke re té ben a 2. és 5. pont ban meg ha tá ro zott
ter mé ke ket szál lít az át ve võ ré szé re, az át ve võ pe dig vál lal ja, hogy a ter mé ket át ve szi és az 1–4. osz tá lyos ta nu lói ré szé re
ki oszt ja.

2. A szál lí tan dó ter mék

A szál lí tan dó [ter mék] meg kell fe lel jen az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan évi vég re haj tá sá ról szó ló
51/2011. (VI. 6.) VM ren de let 10. §-a sze rin ti mi nõ sé gi és élel mi szer-biz ton sá gi fel té te lek nek.

A szál lí tan dó ter mék szár ma zá si he lye:

 Ma gyar or szág;

 EU.

Ma gas mi nõ sé gû ter mé kek ter ve zett ará nya a szál lí tan dó tel jes mennyi ség %-ában:

In teg rált ter me lés bõl szár ma zó ter mék ará nya:  %

Glo bal gap ta nú sít vánnyal ren del ke zõ ter mék ará nya:  %

Bio ter mék ará nya:  %

3. A tel je sí tés hely szí ne(i)

A köz ok ta tá si in téz mény szék he lye:

  .................................................. (hely ség) .................................................... (út/ut ca/tér) ............. (ház szám)

A tag in téz mény ne ve: 
  ...................................................(hely ség) ................................................... (út/ut ca/tér) .............. (ház szám)

4. A tel je sí té si idõ szak és a szál lí tá sok üte me zé se

A je len meg ál la po dás alap ján tör té nõ szál lí tá sok idõ sza ka:

a) 2011. szep tem ber 19-tõl no vem ber 30-ig (8 hét),

b) 2012. ja nu ár 2-tõl már ci us 16-ig (8 hét), és

c) 2012. áp ri lis 2-tõl jú ni us 15-ig (8 hét) tart.

A tel je sí té si idõ szak alat ti szál lí tá sok szá ma:  .............................................................................................al ka lom/hét.
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5. A szál lí tan dó ter mék mennyi sé ge
A 4. a) pont sze rin ti idõ szak ban

1–4. osztályos tanulók száma összesen (A) A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülõ termék

mennyisége (adag/hét) (B)

A szállítandó termék teljes mennyisége

(adag) (A × B × 8)

Össze sen:

A 4. b) pont sze rin ti idõ szak ban

1–4. osztályos tanulók száma összesen (A) A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülõ termék

mennyisége (adag/hét) (B)

A szállítandó termék teljes mennyisége

(adag) (A x B x 8)

Össze sen:

A 4. c) pont sze rin ti idõ szak ban

1–4. osztályos tanulók száma összesen (A) A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülõ termék

mennyisége (adag/hét) (B)

A szállítandó termék teljes mennyisége

(adag) (A x B x 8)

Össze sen:

6. A ter mék ki osz tá sá nak idõ pont ja:
 el sõ tan óra elõtt;
 tan órán;
 tan órák köz ti szü net ben;
 tíz órai szü net ben;
 nap kö zi ben;
 egyéb: .....................................................

7. Szám lá zás
A le szál lí tott ter mék rõl a szál lí tó tel je sí té si idõ sza kon ként egy, az át adott ter mék adag ban ki fe je zett mennyi sé gét és az 

át ve võ OM azo no sí tó ját is tar tal ma zó gyûj tõ szám lát ál lít ki. A gyûj tõ szám lán ki szám lá zott el len ér té ket a szál lí tó által
igényelhetõ támogatás fedezi.

8. Szám vi te li el szá mo lás az át ve võ nél, ha az költ ség ve té si szerv
a) A szál lí tó szám lá já nak el szá mo lá sa, nyil ván tar tás ba vétele
T 41231, 41331 Tõ ke vál to zá sok
K 4414 Bel föl di egyéb szál lí tó
b) A tá mo ga tás meg je le ní té se pénz for ga lom nél kü li tételként
ba) költ ség ve té si ki adás ként
T 5882 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sa i nak elõ irány zat tel je sí té se
K 499 Pénz for ga lom nél kü li költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok sa já tos elszámolása
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bb) költ ség ve té si be vé tel ként
T 499 Pénz for ga lom nél kü li költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok sa já tos elszámolása
K 4642 Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás be vé tel
Kap cso ló dó té te lek:
Ki adá sok és be vé te lek el szá mo lá sa funk ci o ná lis osz tá lyo zás szerint
bc) Szál lí tói kö te le zett ség ál lo má nyá nak ki ve ze té se.
T 4414 Bel föl di egyéb szál lí tó
K 4122, 4132 Tõ ke vál to zás.

9. Kí sé rõ in téz ke dé sek
A je len meg ál la po dás 4. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí tá si idõ szak alatt az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan -

évi vég re haj tá sá ról szó ló 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let 3. mel lék le té ben meg ha tá ro zott (va la mely) kí sé rõ in téz ke -
dés(ek) megvalósításáért felelõs szerzõdõ fél:

 szál lí tó;
 át ve võ;
 kö zö sen.

A kí sé rõ in téz ke dés(ek), ame lye(ke)t az idõ szak alatt meg va ló sít:
 Az is ko la gyü mölcs-prog ram mal kap cso la tos in ter ak tív hon lap lét re ho zá sa.
 Zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok hoz, ter me lõi szer ve ze tek hez, ter me lõk höz szer ve zett tanulmányutak.
 Ok ta tá si se géd anyag ké szí té se, ké szít te té se és an nak al kal ma zá sa az egész sé ges ét ke zé si szo ká so kat érin tõ is me re tek

fejlesztése érdekében.
 A gyü mölcs- és zöld ség ága za tot vagy az egész sé ges ét ke zé si szo ká so kat érin tõ is me re tek oktatása.
 A ta nu lók zöld ség-, gyü mölcs fo gyasz tá sá nak és egész sé ges élet mód já nak ösz tön zé se ér de ké ben szer ve zett ver seny,

pá lyá zat, adott ju ta lom (ap ró aján dé kok, pl. pó ló, mat ri cák, ki tû zõk, író sze rek, óra rend, nap tár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).

 Kós tol ta tás: leg alább egy al ka lom mal 4 gyü mölcs- és 4 zöld ség fé le biz to sí tá sa ta nul ón ként és gyü mölcs- és zöld ség -
fé le sé gen ként az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan évi vég re haj tá sá ról szó ló 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let
3. mel lék le té nek 6. pontja szerinti mennyiségben.

A kí sé rõ in téz ke dés(ek) ter ve zett költ sé ge: ................................................. Ft
A kí sé rõ in téz ke dés meg va ló sí tá sá nak ter je del me (el ér he tõ sé ge):

 he lyi;
 ré gi ós;
 or szá gos.

A kí sé rõ in téz ke dés sel érin tett ta nu lók szá ma: ............. fõ

10. A szer zõ dõ fe lek kö te le zett sé gei
Az át ve võ kö te les:
1. az 1–4. osz tá lyos ta nu lói szá má ról és a ki osz tott ter mék mennyi sé gé rõl nap ra kész nyil ván tar tást vezetni;
2. a tá mo ga tott ter mé ket a ta nu lók ré szé re a köz ét kez te tés tõl el té rõ idõ pont ban kiosztani;
3. az MVH ál tal vég zett, a meg ál la po dás vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó el len õr zé sek nek – kü lö nös te kin tet tel a nyil ván -

tar tá sok rész le tes vizs gá la tá ra és a fi zi kai ellenõrzésre – magát alávetni;
4. a 4. pont ban rög zí tett szál lí tá si gya ko ri ság mel lett ki szál lí tott ter mék mi nõ sé gé nek meg tar tá sát biz to sí tó tá ro lá si kö -

rül mé nye ket biztosítani;
5. se lej te zé si jegy zõ köny vet ve zet ni azon ter mé kek rõl, ame lyek a köz ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ tá ro lás alatt

romlottak meg;
6. a ter mék át vé te le kor emelt mi nõ sé gi ki fo gást jegy zõ könyv ben rög zí te ni, és mi nõ sé gi ki fo gás ról az MVH-t

értesíteni;
7. az eu ró pai is ko la gyü mölcs prog ra mot nép sze rû sí tõ pla ká tot a prog ram tel jes idõ tar ta ma alatt a fõ be já ra tá nál

elhelyezni.
Az át ve võ in téz mény kö te le zett sé get vál lal ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg ál la po dás ban rög zí tett szál lí tá si gya ko ri ság

mel lett a ki szál lí tott ter mék mi nõ sé gé nek meg tar tá sát biz to sí tó tárolási körülményeket biztosítja.
A szál lí tó kö te les a meg ál la po dás jó vá ha gyá sá ról, va la mint a meg ál la po dás ra vo nat ko zó an a ré szé re ki fi ze tett tá mo -

ga tás össze gé rõl az átvevõt tájékoztatni.
A szál lí tó kö te le zett sé get vál lal ar ra vo nat ko zó an, hogy az eu ró pai is ko la gyü mölcs prog ra mot nép sze rû sí tõ pla ká tot

a szál lí tá sok kez de tét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott tel je sí té si helyszínek számával
egyezõ számban átadja
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11. Zá ró ren del ke zé sek

A je len meg ál la po dást a Fe lek az alul meg je lölt na pon ír ták alá az zal a ki kö tés sel, hogy a meg ál la po dás az azt jó vá ha -
gyó ha tá ro zat köz lé sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és a ha tá ro zat ban jó vá ha gyott ter mék re és ter mék mennyi ség re vo nat -
ko zik. va la mint a meg ál la po dás tel je sí té se so rán az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan évi vég re haj tá sá ról szó ló
51/2011. (VI. 6.) VM rendelet 4., 5. 6., és 10. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Je len meg ál la po dás ............. ere de ti pél dány ban ké szült, amely bõl .................. pél dány a szál lí tót, ................ pél dány
az át ve võt, to váb bá egy ere de ti pél dány az MVH-t illeti meg.

......................................................, 2011. 

............................................. .............................................
szál lí tó át ve võ

5. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

A meg ál la po dás jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem adat tar tal ma és a csa to lan dó do ku men tu mok felsorolása

1. A ké rel me zõ azo no sí tó ada tai.

1.2. A ké rel me zõ re giszt rá ci ós szá ma.

2. Kap cso lat tar tá si in for má ci ók.

3. A köz ok ta tá si in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dá sok száma (db).

3.1. A szál lí tan dó ter mék tel jes mennyi sé ge (ter mé ken ként az ada gok szá má nak meg je lö lé sé vel).

4. A ké rel me zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy a ké re lem ben és a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak
megfelelnek.

5. Csa tolt do ku men tu mok,

5.1. A köz ok ta tá si in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dás(ok) egy ere de ti példánya.

6. Kel te zés, a ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa.
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6. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

A tá mo ga tott ter mé kek re vo nat ko zó mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek

Az e ren de let alap ján tá mo ga tott ter mék nek a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2007. de cem ber 21-i 1580/2007/EK 
bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben elõ írt for gal ma zá si-mi nõ ség szab vá nyok ban meg ha tá ro zott I. osz tály ra vo nat ko zó
követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:

1. A gyü mölcs mé re te az aláb bi, 1. táb lá zat ban meg ha tá ro zott mé ret nél nem le het kisebb:

1. táb lá zat

A B

Termék Minimum méret

1. al ma 65 mm

2. kör te 60 mm

3. õszi ba rack 73 mm

4. nek ta rin 67 mm

5. szil va 28 mm

2. A zöld ség mé re te az aláb bi 2. táb lá zat ban meg ha tá ro zott mé ret nél nem le het kisebb:

2. táb lá zat

A B

Termék Minimum méret

1. Ét ke zé si pap ri ka 40 mm

2. Pa ra di csom 47 mm

3. A 100%-os gyü mölcs lé tí pu sai az aláb bi ak:
al má ból, kör té bõl, ba rack ból és meggy bõl ké szí tett gyü mölcs lé 0,2 li te res ki sze re lés ben.
4. Sze le telt al má ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek:
fény vé dõ fó li á ba cso ma golt és tar tó sí tó szer men tes

7. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

A ki fi ze té si ké re lem adat tar tal ma és a csa to lan dó do ku men tu mok felsorolása

1. A ké rel me zõ azo no sí tó ada tai.
1.2. A ké rel me zõ re giszt rá ci ós szá ma.
2. Kap cso lat tar tá si in for má ci ók.
3. Az igény lés alap ját ké pe zõ idõ szak meg je lö lé se.
3.1. A meg je lölt idõ szak ban ki osz tott tá mo ga tott ter mék tel jes mennyi sé ge.
3.2. A meg je lölt idõ szak ra igé nyelt tá mo ga tás össze ge (Ft).
4. A ké rel me zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy
a) ki je len ti, hogy a ké re lem nek az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let ben, a 288/2009/EK bi zott sá gi ren de let ben, va la mint 

az is ko la gyü mölcs-prog ram 2011/2012. tan évi vég re haj tá sá ról szó ló 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let ben fog lalt fel té te le it
megismerte és azoknak megfelel,

b) ki je len ti, hogy a ké re lem alap ját ké pe zõ meg ál la po dás(ok)ban vál lalt kö te le zett sé ge it teljesítette,
c) ki je len ti, hogy a ké re lem ben és a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.
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5. Csa tolt do ku men tu mok.

5.1. A tel je sí té si idõ szak ban ki szál lí tott összes tá mo ga tott ter mék rõl ki ál lí tott, tel je sí té si idõ sza kon kén ti
gyûjtõszámlák.

6. Kel te zés, a ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa.

8. mel lék let az 51/2011. (VI. 6.) VM ren de let hez

A 2011. évi is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá ról szó ló 44/2010. (XII. 22.) VM ren de let 4. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat
– az „1566” sort kö ve tõ en – a kö vet ke zõ sorokkal egészül ki:

(Sorszám KSH Önkormányzat)

1567 0216355 Szent lász ló

1568 0614410 Kü bek há za

1569 0331468 Fü löp há za

HATÁROZAT

A Kormány 1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozata
a 2011. évi egyházi kiegészítõ támogatás forráshiányának megoldásával kapcsolatos

kormányzati feladatokról

1. A Kor mány a 2011. évi egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás for rás hi á nyá nak meg ol dá sa ér de ké ben, az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVI II. tör vény 38. §-a alap ján el ren de li a 2011. má jus–jú ni us hó nap ban ki fi ze ten dõ egy há zi ki egé -
szí tõ tá mo ga tás hoz szük sé ges 1 609 282 894 fo rint 1. mel lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát a Ma gyar Köz tár sa ság
2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2010. évi CLXIX. tör vény 1. mel lék let XX. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um fe je zet,
20. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím 19. Szo ci á lis cé lú hu mán szol gál ta tá sok al cím, 3. Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi
nor ma tí va ki egé szí té se jogcím-csoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések
cím terhére.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k.,
mi nisz ter el nök-he lyet tes
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Mel lék let az 1190/2011. (VI. 9.) Korm. ha tá ro zat hoz

XI. Mi nisz ter el nök ség 
XX. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
Fe je zet szá ma, 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.

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások

244389 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások 1 609 283

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –1 609 283

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások

244389 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 1 609 283

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1 609 283 1 609 283

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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UTASÍTÁS

A nemzeti erõforrás miniszter 18/2011. (VI. 10.)
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 38. § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

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 38. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján
2011. má jus 1. nap já tól a Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí -
vum és Film in té zet fõ igaz ga tói pá lyá za tá nak le bo nyo lí tá -
sá ig, de leg fel jebb hat hó nap idõ tar tam ra Lo vas La jost a
Magyar Nemzeti Filmarchívum miniszteri biztosává
nevezem ki.

2. §

A mi nisz te ri biz tos fel ada tai: 

a) a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum irá nyí tá sa, és az
igaz ga tói jog kör tel jes gyakorlása;

b) a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sát kö ve tõ en lét re jö võ Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis
Ar chí vum és Film in té zet nek a tel jes nem ze ti kul túr kincs
di gi ta li zá lá sát és el ér he tõ vé tételét szolgáló munkájának
megalapozása;

c) az in téz mé nyi át ala ku lás fo lya ma tá nak irá nyí tá sa a
ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si for rá sok fe let ti ren del ke -
zé si joggal;

d) a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum hoz tar to zó film ter -
jesz té si jo gok nak a Ma gyar Nem ze ti Film alap Zrt. szá má -
ra tör té nõ át adá sá ról való gondoskodás.

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 he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá sok ra
jo go sult, fen ti te vé keny sé ge el lá tá sá ért kü lön díjazásban
nem részesül.

5. §

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

A honvédelmi miniszter 61/2011. (VI. 2.) HM
utasítása 

a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
odaítélésének rendjérõl 

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 52. § (1) be kez dés
f) pont ja alap ján, fi gye lem mel a Hvt. 97. § (1) be kez dé sé -
nek e) pont já ban fog lalt fel ada tok ra, va la mint a hon vé del -
mi ne ve lés el mé lyí té se és a ka to nai alap is me re tek nép sze -
rû sí té se érdekében az alábbi utasítást adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um ra (a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, fenn tar tói
irá nyí tá sa és felügyelete alá tartozó szervezetekre.

2. §

A ma gyar or szá gi kö zép is ko lák nap pa li ta go za tos ta nu -
lói (a to váb bi ak ban: ta nu lók) ér dek lõ dé sé nek a hon vé del -
mi te vé keny ség fe lé tör té nõ ori en tá lá sa ér de ké ben „Bé ri
Ba logh Ádám kö zép is ko lai ösz tön díj” el ne ve zés sel évente 
ösztöndíj kerül odaítélésre.

3. §

(1) Az ösz tön díj ra ki zá ró lag ma gyar or szá gi kö zép is ko -
lák nap pa li ta go za tos, ma gyar ál lam pol gár ság gal ren del -
ke zõ azon ta nu lói pá lyáz hat nak, akik az ösz tön díj pá lyá zat
ki írá sát kö ve tõ tan év ben (a to váb bi ak ban: meg pá lyá zott
tan év) részt vesz nek a „Katonai alapismeretek” tantárgy
oktatásában.

(2) Az ösz tön dí jat éven te a 4.50 fe let ti ta nul má nyi ered -
ményt el érõ, pél dás ma ga vi se le tû, test ne ve lés bõl leg alább
„jó” ér dem je gyet el ért ta nu lók nyer he tik el, egy tanév
idõtartamára.
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(3) A ta nu lók a meg pá lyá zott tan évet meg elõ zõ tan év
vé gén el ért ta nul má nyi ered mé nye ik alap ján nyújt hat nak
be pályázatot.

(4) A (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek meg lé té rõl szó -
ló iga zo lást az ok ta tá si in téz mény tõl szer zi be a pá lyá za tot
benyújtó tanuló.

4. §

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elõnyt je lent:

a) a hon vé del mi tár cá nál nyug ál lo mány ba he lye zett,
vagy a hon vé del mi tár cá nál hi va tá sos, szer zõ dé ses, kor -
mány-tiszt vi se lõi, vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
foglalkoztatott szülõ(k);

b) az ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je ál tal hi te le sí tett, il let -
ve iga zolt, hon vé de lem hez kö tõ dõ aktív tevékenység;

c) a hon vé de lem ügyét tá mo ga tó tár sa dal mi szer ve ze ti
tag ság, és a szer ve zet ben vég zett ki ma gas ló te vé keny ség,
me lyet – utób bi eset ben a te vé keny ség rész le te zé sé vel – a
tár sa dal mi szervezet vezetõje igazol;

d) a hon vé de lem esz mé jé hez köt he tõ tu do má nyos di ák -
kö ri te vé keny ség. 

5. §

(1) Az ösz tön díj ha vi mér té ke a min den ko ri köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap 33%-ának sze mé lyi jö ve de lem adó-
elõ leg gel nö velt össze ge, mely nek fo lyó sí tá sa a tan év idõ -
sza ká ban (10 hó nap) ha von ta, a pénz be li jut ta tá sok fo lyó -
sí tá sá nak sza bá lya i ról szó ló 39/2008. (HK 9.) HM utasítás
alapján történik.

(2) Tört hó nap ese tén az ösz tön dí jat a tel jes ha vi mér ték
össze gé ben kell ki fi zet ni.

6. §

Egy tan év ben leg fel jebb 50 fõ ré sze sít he tõ az ösz tön díj -
ban.

7. §

A pá lyá za tot min den nap tá ri év má jus 31-ig ír ja ki a HM 
a mi nisz ter er re vo nat ko zó elõ ze tes dön té se alap ján. A pá -
lyá zat köz zé té te le a HM hon lap ján, a Hon vé del mi Köz -
löny ben, to váb bá le he tõ ség sze rint a pe da gó gi ai szakmai
lapokban történik.

8. §

Az ösz tön díj bi zott ság el nö két és tag ja it a mi nisz ter je löli
ki. A bi zott ság ügy rend jét, szer ve ze tét sa ját ma ga ál la pít ja
meg. Az ösz tön díj jal kap cso la tos ügy in té zé si fel ada to kat a 
HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály Ok ta tá si és Tu do mány szer -
ve zõ Osz tály végzi.

9. §

Az ösz tön díj ter ve zé sét, el szá mo lá sát és ki fi ze té sét a
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal HM I. ob jek tum
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi Ellátó Referatúra
végzi.

10. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a HM
Bé ri Ba logh Ádám kö zép is ko lai ösz tön díj ala pí tá sá ról és
az ösz tön díj oda íté lé sé rõl szó ló 105/2006. (HK 20.) HM
utasítás hatályát veszti.

(2) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé se nem érin ti a
2010/2011-es tan év re a HM Bé ri Ba logh Ádám kö zép is -
ko lai ösz tön díj ala pí tá sá ról és az ösz tön díj oda íté lé sé rõl
szó ló 105/2006. (HK 20.) HM uta sí tás alap ján el nyert
ösztöndíjak folyósítását.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter



KÖZLEMÉNY

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye
ága za ti szak ké pe sí tés köz pon ti prog ram já nak jó vá ha gyá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az aláb bi szak ké pe -
sí tés köz pon ti prog ram ja (tan ter ve) ki adás ra ke rült.

máz sr
o

S

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

J
K

O
a

 máz sr
os

 Azo no sí tó szá ma Meg ne ve zé se
Jó vá ha gyá si

szá ma

1. 60. 52 214 01 0000 Lak be ren de zõ 1/ 109322/2011

A jó vá ha gyott köz pon ti prog ra mok, aján lott kép zé si prog ra mok el ér he tõ ek és díj men te sen le tölt he tõ ek a Nem ze ti
Erõ for rás Mi nisz té ri um (www.nef mi.gov.hu), va la mint a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet (www.ni ve.hu) 
hon lap já ról.

A ki adás ra ke rü lõ köz pon ti prog ra mok az in téz mé nyek szá má ra aján lás ként jelennek meg.

Bu da pest, 2011. jú ni us 3.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére

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

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
pá lyá za tot hir det a
Köz gaz da sá gi In té zetbe
tel jes mun ka idõ ben, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re.

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ok ta tá si fel ada tai:
– a Ma gyar gaz da ság tör té net, a Vál lal ko zá sok tör té ne te cí mû tárgy ok ta tá sa alap sza kon és mes ter sza kon, ide gen nyel -

ven;
– ba che lor- és mes ter szin tû tan tár gyak hoz kap cso ló dó an tan anyag fej lesz tés ön ál ló an, il let ve az in té ze ti kol lé gák kal

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

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ku ta tá si, il let ve ku ta tás szer ve zé si fel ada tai:
– ku ta tá si pro jek tek in dí tá sa a ma gyar gaz da ság tör té net, kü lö nös te kin tet tel az ag rár gaz da ság-tör té net té ma kö ré ben;
– pá lyá za ti te vé keny ség és rész vé tel az in té zet ha zai és nem zet kö zi ku ta tá sa i ban;
– je len kell len nie a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben (fo lyó ira tok szer kes zté sé ben, il let ve ki ad vá nyok ban

va ló pub li ká ci ók és tu do má nyos kopn fe ren ci á kon va ló rész vé tel).

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek: 
Pá lyá za tot azon ok ta tók nyújt hat nak be, akik ren del kez nek:
– leg alább nyolc éves fel sõ ok ta tá si ok ta tói és ku ta tá si ta pasz ta lat tal,
– leg alább öt éve szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat tal,
– szé les kö rû ok ta tá si ta pasz ta la ta van a fel sõ ok ta tás ban ma gyar és ide gen nyel ven az eu ró pai és a ma gyar gaz da ság -

tör té net té ma kö ré ben,
– ku ta tá si nem zet kö zi és ha zai gya kor lat tal és pub li ká ci ók kal ren del ke zik az ag rár gaz da ság tan-tör té net, a vi dék fej -

lesz tés gaz da ság tör té ne ti össze füg gé se i ben,
– ké pes új tan tár gyak, tan anya gok ki dol go zá sá ra,
– leg alább kö zép fo kú an gol nyelv vizs gá val,
– pub li ká ci ók ál tal bi zo nyí tot tan je len van a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– ha zai és nem zet kö zi pá lyá za ti té ma ve ze tés ben szer zett ta pasz ta lat tal ren del ke zik,
– kon fe ren cia-elõ adást tart an gol nyel ven,
– ok ta tás szer ve zé si, tan tárgy fej lesz té si, tárgy fe le lõ si ta pasz ta lat tal és gya kor lat tal ren del ke zik.

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

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

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

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

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

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

– a tan szék ál tal mû velt tu do mány te rü let ok ta tá sá nak fej lesz té sé re és ku ta tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it,
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát.
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Az ok ta tói pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– egye te mi vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-is me re tet, egyéb szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat ma -

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

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

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

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

– és min den olyan ok ira tot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos nak tart.
A pá lyá zat nak a Nem ze ti Kö zi ga zga tá si In té zet hon lap ján va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell a Bu da pes ti 

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

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

Dr. Mé szá ros Ta más s. k.,
rek tor

Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé ny ve ze tõi ál lás he 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)
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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

Hort Köz ség Ön kor mány -
za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
3014 Hort,
Sza bad ság tér 40.
Tel.: (37) 378-001
Fax: (37) 378-982

Hor ti Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da  
3014 Hort,  
Is ko la út 3. 
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.,
óvo da pe da gó gu si szak -
vizs ga. 

ÁEI: 2011. nov. 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. aug. 31.
Pehi: 2011. okt. 31.
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, is ko lai 
vég zett sé get és szak kép zett -
sé get, il let ve óvo da pe da gó -
gu si szak vizs gát iga zo ló om., 
b., ko ráb bi mun ka vi szony ra
vo nat ko zó iga zo lá sok, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt 
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Óvo da ve -
ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Hort Község Ön kor -
mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 

Óba rok Köz ség 
Ön kor mány za ta
2063 Óba rok,
Is ko la u. 3. 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Kin der gar ten Óba rok
2063 Óba rok,
Vá zsony u. 20.
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gus v.,
né met nem ze ti sé gi 
óvo da pe da gó gus,

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. aug. 14-ig 
szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 15. nap.
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óvo da 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, ma -
gyar ál lam pol gár ság. 

Pehi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
45. nap.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., 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, kéz zel írott
mo ti vá ci ós le vél, nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Óvo da ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni.
Pc.: Óba rok Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Borbíró Mihály
polgármester
Tel.: (22) 704-147

Is ko la igaz ga tó

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

1 2 3 4

Bold va Köz ség 
Ön kor mány za ta
3794 Bold va,
Szé che nyi út 5.
Tel./fax: (46) 399-022

Szath má ry Ki rály Ádám
Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la
3794 Bold va,  
Má tyás ki rály út 46.  
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)   

Az in téz mény Bold va,
 Zi liz, Nyom ár, Hang ács
köz sé ges kö zös fenn tar tá -
sá ban, Tár su lá si Meg ál la -
po dás alapján mûködik.

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sa, a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa. Az ál -
ta lá nos is ko la in téz mény -
ve ze tõi fel ada ta i nak
ellátása.

Fõ is ko la, a 
Kö zokt.tv. 17–18. §-a 
sze rint fel sõ fo kú is ko lai v. 
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szakképesítés.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pehi: 2011. júl. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: kép vi se lõ-
tes tü let dön té se alap ján.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ké pe sí tést, vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., szgy-ról
szó ló ere de ti iga zo lás, rész le -
tes szak mai ön., vpr.,
kö te le zett ség vál la lá si nyi lat -
ko zat a va gyon nyi lat ko -
zat-té tel re vo nat ko zó an,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
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Az in téz mény te vé keny sé -
gé 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.

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:
1490/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: igaz ga tó.
Pc.: Bold va Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: dr. Ga dó czi Ber ta lan 
mb. kör jegy zõ  
www.bold va.hu 

Bu da pest Fõ vá ros 
VII. Ke rü let 
Er zsé bet vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1073 Bu da pest,  
Er zsé bet krt. 6.

Er zsé bet vá ro si 
Két tan nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Szak is ko la és 
Szak kö zép is ko la  
1073 Bu da pest,  
Ker tész u. 30.  
Igaz ga tó  

Jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel sõ fo kú szak irá nyú
v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy., meg -
bí zás ese tén va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa. 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: 2011. júl. 12.  
Pehi: 2011. aug. 26.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., 30 nap nál nem ré geb bi
b., ön., om., a he lyi ön kor -
mány za tok ról szó ló 
1990. évi LXV. tör vény 
12. § (4) pont já ra vo nat ko zó
nyi lat ko zat, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Mû ve lõ dé si és 
Sport Iro da  
1076 Bu da pest,  Ga ray u. 5.
Tel.: (1) 462-3394

Le ven du la Mû vé sze ti 
Egye sü let  
7020 Du na föld vár,  
Só ház u. 14.  
Tel.: 06 (30) 655-6477  

Is ko la igaz ga tó   

A mun ka vég zés hely szí ne
Du na föld vár és 40 km-es
kör ze te. 

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, az 
is ko lá ban pe da gó gus 
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges is ko lai v.
és/vagy szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Al kal ma zás mód ja: mun ka -
vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
Pe hi: 2011. aug. 19.  
Pc.: Le ven du la Mû vé sze ti
Egye sü let  
7020 Du na föld vár,  Pf. 29. 

He ves Me gyei Köz gyû lés
Ok ta tá si, Kul tu rá lis, 
If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga 
3300 Eger,  
Kos suth L. u. 9.  
Tel.: (36) 521-340  
Fax: (36) 521-428

Lesz nai An na 
Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
és Szak is ko la  
3000 Hat van,  
Rat kó J. út 10.
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Gyógy pe da gó gi ai Ta nár -
kép zõ Fõ is ko lán szer zett
ér tel mi leg aka dá lyo zot tak
pe da gó gi á ja, vagy ta nu-
lás ban aka dá lyo zot tak 
pe da gó gi á ja (oli gof rén-
pe da gó gus) szak irá nyú 
ké pe sí tés, leg alább 5 év 

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zás idõ tar ta ma: Kjt. és Korm. 
ren de let 5. § (2) és (14) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
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Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok ban és a mun ka kö ri 
le írás ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa.

pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., a ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör ben -
fen nál ló, il let ve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg lé te sí -
ten dõ ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, pe da gó -
gus szak vizs ga, vagy a
Kö zokt.tv. 128. § (8) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ pe da gó gus
szak vizs gá val egyen ér té kû 
v., va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa.

Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ el sõd le ges köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni el sõ tes tü le ti 
ülés.  
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:
a leg alább 5 év szgy.-t 
iga zo ló szak mai ön., az ál lás -
hely be töl té sé hez szük sé ges
vég zett sé get, szak ké pe sí tést
iga zo ló hi te les om., 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, 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,
aján lott kül de mény for má já -
ban, 2 nyom ta tott, össze fû -
zött pél dány ban, és 1 CD le -
me zen elekt ro ni ku san for má -
ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: He ves Me gye 
fõ jegy zõ je  
f.: te le fo non.  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 8. 

Gel se Köz sé gi 
Ön kor mány zat  
8774 Gel se,  
Kos suth L. u. 20.  
Tel.: (93) 560-001  
Fax: (93) 360-001

Ál ta lá nos Is ko la és 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Több cé lú In téz mény  
8774 Gel se,  
Kos suth L. u. 74.  
Igaz ga tó  (tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény fenn tar tó
tár su lás ban ön ál ló an mû -
kö dõ és gaz dál ko dó in téz -
mény ne ve lõ-ok ta tó mun -
ká já nak irá nyí tá sa, el len õr -
zé si, mun kál ta tói, ve ze tõi,
szak mai, gaz dál ko dá si és
ala pí tó ok irat sze rin ti fel -
ada tok el lá tá sa, kap cso lat -
tar tás a fenn tar tó val.

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fõ is -
ko lai v., pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., leg alább 
5 év vgy., fel hasz ná lói
szin tû in for ma ti kai rend -
szer is me ret, 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, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 13.  
Pe hi: 2011. aug. 10.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
ér vé nyes pá lyá za to kat a 
ha tá lyos jog sza bá lyok 
sze rint a pá lyáz ta tá si el já rás -
ban részt ve võ szer ve ze tek
vé le mé nye zik, ezt kö ve tõ en 
Gel se, Gel se szi get, Ki li mán,
Al só rajk, Ke re cseny és
Orosz tony Köz sé gi 
Ön kor mány za tok 
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt.
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Az igaz ga tó egy ben az 
Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény egy ség ve ze tõ je is. 

Elv árt kom pe ten ci ák: 
ki vá ló szin tû ha tá ro zott,
együtt mû kö dõ, pre cíz,
pon tos, prob lé ma meg ol dó
és konf lik tus ke ze lõ 
kész ség.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, szak mai ön.,
vég zett sé get iga zo ló om,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton 
kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
697-2/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
is ko la igaz ga tó.  
A pá lyá zat ki író ja az ered -
mény te len né nyil vá ní tás 
jo gát fenn tart ja.  
Pc.: Gel se Köz sé gi 
Ön kor mány zat  
f.: Sze ge di Fe renc  
Tel.: (93) 360-379,  
06 (30) 997-7661 

Kun szál lás Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6115 Kun szál lás,  
Dó zsa Gy. u. 24. 
Tel.: (76) 587-621  
Fax: (76) 587-622

Kun szál lá si Kö zös 
Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény
Igaz ga tó   

Az in téz mény a kö vet ke zõ
fel ada to kat lát ja el: ál ta lá -
nos is ko lai és óvo dai ne ve -
lés-ok ta tás, böl csõ dei el lá -
tás, köz mû ve lõ dé si és
könyv tá ri fel ada tok, há zi
se gít ség nyúj tás, szo ci á lis
ét kez te tés.

Lf.: a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ma ga sabb
ve ze tõi fel ada tok, va la mint 
az in téz mény ala pí tó ok ira -
tá ban meg ál la pí tott szol -
gál ta tá sok ma gas szín vo na -
lon tör té nõ el lá tá sá hoz
szük sé ges te vé keny sé gek
el lá tá sa.

Bün tet len elõ élet, a 
Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott, 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, 
fi gye lem mel a 18. § 
(7) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra is, vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 
2. szá mú mel lék let I. rész
I/2. b) pont ja sze rin ti v.,
vagy a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. ren de let 6/A. § 
(1) be kez dé se sze rin ti v.,
to váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., a ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan 
idõ re szó ló al kal ma zás,

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap.  
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon
be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
vp. a pót lék alap 230%-a.  
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, az in -
téz mény me ne dzse lé sé vel
kap cso la tos el kép ze lé sek, b., 
vég zett sé ge ket, pe da gó gus
szak vizs ga meg lé tét iga zo ló
om., ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ra vo nat ko zó an, hogy 
a ma ga sabb ve ze tõi be osz tá -
sá val a Kjt. 41. §-ban és
43/A. §-ban meg ha tá ro zott
össze fér he tet len ség nem 
áll fenn, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
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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.  
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, vgy.

A pá lyá za tot pos tai, il let ve
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Ko vács Im re 
pol gár mes ter  
E-ma il: 
jegy zo@kun szal las.hu  
Tel.: 06 (70) 380-2265  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 6.

Szi get szent már ton Köz ség
Ön kor mány za ti Kép vi se lõ- 
tes tü le te
2318 Szi get szent már ton,
Tel kes u. 10. 
Tel.: (24) 456-325

Ál ta lá nos Is ko la és 
Könyv tár
2318 Szi get szent már ton,
Du na u. 4/B 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a Kö zokt.tv. 
54–55. §-ban meg ha tá ro -
zott in téz mény ve ze tõi
fel ada tok.

Az in téz mény ben pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, bün tet len elõ élet, cse -
lek võ ké pes ség.  
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, ké mia-fi -
zi ka-ma te ma ti ka sza kos
pe da gó gus v., tár sal gá si
szin tû né met nyelv is me ret, 
nyelv ok ta tó ki sebb sé gi
(né met) ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben szer zett
szgy., vgy., fel hasz ná lói
szin tû szá mí tás tech ni kai
is me re tek. 

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. aug.
14-ig, 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. júl. 10.  
Pe hi: 2011. aug. 11.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tott
pá lyá za tok ról a kép vi se lõ-
tes tü let a jog sza bá lyok ban
elõ írt vé le mé nye zé si ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ tes tü le ti 
ülé sen dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., szgy. meg lé té re
vo nat ko zó iga zo lás, vpr.,
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 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:
632/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: is ko la -
igaz ga tó.
Pc.: Szi get szent már ton 
Köz ség Ön kor mány za ta
f.: Gécs Józsefné jegy zõ
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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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He ves Me gyei Köz gyû lés
Ok ta tá si, Kul tu rá lis, 
If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga 
3300 Eger,  
Kos suth L. u. 9.  
Tel.: (36) 521-340  
Fax: (36) 521-428

He ves Me gyei 
Ön kor mány zat 
Pe da gó gi ai Szak mai és
Köz mû ve lõ dé si Szol gál ta tó 
In téz mé nye  
3300 Eger,  
Szar vas tér 1.  
In téz mény ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok ban és a mun ka kö ri 
le írás ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa. 

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 10 év meg fe le lõ
szgy., fenn ál ló, il let ve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
lé te sí ten dõ ha tá ro zat lan
idõ re szó ló köz al kal ma -
zot ti al kal ma zás, 
szak vizs ga vagy a 
Kö zokt.tv. 128. § (8) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ pe da gó gus
szak vizs gá val egyen ér té kû 
v., va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa. 
Elõny: leg alább 3 év vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zás idõ tar ta ma: Kjt. és Korm. 
ren de let 5. § (2) és (14) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ el sõd le ges köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni el sõ tes tü le ti 
ülés.
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:
a leg alább 5 év szgy.-t 
iga zo ló szak mai ön., az ál lás -
hely be töl té sé hez szük sé ges
vég zett sé get, szak ké pe sí tést
iga zo ló hi te les om., 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, 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,
aján lott kül de mény for má já -
ban, 2 nyom ta tott, össze fû -
zött pél dány ban, és 1 CD le -
me zen elekt ro ni ku san for má -
ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: He ves Me gye 
fõ jegy zõ je  
f.: te le fo non.  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 14.
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Izsák Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
6070 Izsák,  
Sza bad ság tér 1.
Tel.: (76) 568-062  
Fax: (76) 569-001

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
6070 Izsák,  
Kos suth L. u. 39. 
In téz mény ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ve ze ti és irá nyít ja az
Izsá ki 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 mé -
nyes sé ge it: óvo dai, ál ta lá -
nos is ko lai (gyógy pe da gó -
gi ai ta go zat tal), alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si, könyv tá -
ri és tá jé koz ta tá si – köz mû -
ve lõ dé si). A pe da gó gi ai-
mû ve lõ dé si prog ram alap -
ján gon dos ko dik a kü lön -
bö zõ in téz mény egy sé gek
együtt mû kö dé sé rõl, te vé -
keny sé gük össze han go lá sá -
ról; fe lel az in téz mény
szak sze rû, ha té kony és 
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért.
Szak mai fel ada ta i nak 
rész le tes fel so ro lá sát a 
Kö zokt.tv. 54–55. §-ai tar -
tal maz zák, a gaz dál ko dás -
sal kap cso la tos fel ada ta it
az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tv. 
94. §-a tar tal maz za. 

Az ÁMK ala pí tó ok ira tá -
ban meg ha tá ro zott 
alap fel ada tok el lá tá sá ra
meg fe le lõ fel sõ fo kú (fõ is -
ko lai vagy egye te mi) v. és 
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, vagy az zal 
egyen ér té kû szak kép zett -
ség, leg alább 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség.  
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki az in -
téz mény nél 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
(pe da gó gus) mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló om., szgy.
iga zo lá sa, b., nyi lat ko zat 
ar ról, hogy a pá lyá zat el nye -
ré se ese tén nem áll fenn a
Kjt. 41. § sze rin ti össze fér-
he tet len ség, 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:
932/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: Izsá ki
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -
pont ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tá sa: ÁMK igaz ga tó.
Pc.: Izsák Vá ros 
Ön kor mány za ta 
f.: www.izsak.hu 

Ki szom bor Nagy köz ség
Ön kor mány za ta 
6775 Ki szom bor, 
Nagy szent mik ló si u. 8.
Tel./fax: 525-090

Egye sí tett Egész ség ügyi 
és Szo ci á lis In téz mény
6775 Ki szom bor,  
Sze ge di u. 2. 
In téz mény ve ze tõ   

Az Egye sí tett Egész ség -
ügyi és Szo ci á lis In téz -
mény az aláb bi el lá tá so kat
nyújt ja: böl csõ dei el lá tás,
gyer mek jó lé ti szol gá lat,
há zi se gít ség nyúj tás, 
ét kez te tés, csa lád se gí tés,
idõs ko rú ak nap pa li el lá tá -
sa, szál lást biz to sí tó idõ sek 
klub ja, vé dõ nõi el lá tás,
fog or vo si el lá tás, mik ro tér -
sé gi fel ada tok ko or di ná lá sa.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. szá mú mel lék -
le té ben elõ írt szak irá nyú
szak kép zett ség, va la mint 
a 15/1998. (IV. 30.) 
NM ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rin ti ké pe sí -
tés, leg alább 5 év fel sõ fo -
kú vég zett sé get vagy fel -
sõ fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a gyer mek vé de -
lem, a szo ci á lis el lá tás, az
egész ség ügyi el lá tás, il let -
ve a köz ok ta tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben
szer zett szgy., 

ÁEI: 2011. okt. 1. 
A meg bí zás 2016. 
szept. 30-ig, 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Új on nan lé te sí tett jog vi szony 
ese tén – a Kjt. 21/A. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 3 hó nap 
pró ba idõ.
Pbhi: a Szo ci á lis Köz löny -
ben tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 15. nap.
Pe hi: 2011. aug. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., rész le tes szak mai ön.,
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Ki szom bor, Fe renc szál lás,
Klá ra fal va Ön kor mány za -
ta i nak a Ki szom bo ri 
Egye sí tett Egész ség ügyi 
és Szo ci á lis In téz mény
Szo ci á lis Alap szol gál ta tás
és Gyer mek jó lé ti Szol gá la -
tot El lá tó Szer ve ze ti Egy -
sé gé nek fenn tar tó tár su lá sa 
Ki szom bor, Fe renc szál lás,
Klá ra fal va köz sé gek te kin -
te té ben lát ja el a szo ci á lis
alap szol gál ta tás sal és a
gyer mek jó lé ti szol gá lat tal
kap cso la tos fel ada to kat.

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.

bün tet len elõ élet, szo ci á lis 
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.  
Elõny: vgy.

vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, ké pe sí tést iga zo ló
hi te les om., a pá lyá zó 
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen, vagy pos tai úton, „ki s -
zom bo ri Egye sí tett Egész -
ség ügyi és Szo ci á lis In téz -
mény in téz mény ve ze tõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak a jo got, hogy meg -
fe le lõ pá lyá zó hi ány ban a pá -
lyá za ti ki írást ér vény te len nek 
nyil vá nít sa.
Pc., f.: Szeg vá ri Er nõ né 
pol gár mes ter

Mór Vá ro si Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8060 Mór,  
Szent Ist ván tér 6.
Tel.: (22) 560-802
Fax: (22) 560-822

Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont  
8060 Mór,  
Baj csy u. 7. 
In téz mény ve ze tõ 

Az in téz mény te vé keny sé gi 
kö re: szo ci á lis- és gyer -
mek jó lé ti alap fel ada tok
(ét kez te tés, há zi se gít ség -
nyúj tás, csa lád se gí tés, nap -
pa li el lá tás, gyer mek jó lé ti
szol gál ta tás).

Lf.: Mór Mik ro kör ze ti 
In téz mé nyi Tár su lás 
Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont Ala pí tó Ok ira tá -
ban fog lalt te vé keny sé gek
és fel ada tok el lá tá sa, szak -
mai prog ram já nak vég re -
haj tá sa. Az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban fog lal tak -
nak meg fe le lõ ve ze té se, 
az in téz mény Szer ve ze ti és  
Mû kö dé si Sza bály za tá ban
fog lal tak nak meg fe le lõ 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. szá mú mel lék -
le té ben elõ írt v.: szo ci á lis
mun kás, szo ci ál pe da gó -
gus, ok le ve les szo ci á lis
mun kás, ok le ve les szo ci -
ál po li ti kus, szo ci á lis szak -
vizs ga, leg alább 5 év fel -
sõ fo kú vég zett sé get vagy
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a gyer mek vé -
de lem, a szo ci á lis el lá tás,
az egész ség ügyi el lá tás, 
il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén vég zett mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2012. jan. 1. 
A meg bí zás 2016. dec. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Új on nan lé te sí tett jog vi szony 
ese tén – a Kjt. 21/A. § 
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 3 hó nap pró ba -
idõ. 
Pbhi: 2011. aug. 15. 
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 60 na pon 
be lül.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sá ról Mór Vá ro si 
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get és szak kép zett sé get 
iga zo ló 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, a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy a gyer me kek
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ve ze té se, az in téz mény
gaz dál ko dá sá nak a fel adat -
el lát ást szol gá ló va gyon -
nak a tör vé nyek sze rin ti
mû köd te té se.

vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn, a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy nem áll cse -
lek võ ké pes sé get ki zá ró vagy
kor lá to zó gond nok ság alatt,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
írás ban és az zal egy ide jû leg
– a b.-t, ill. a vég zett sé get
iga zo ló ok ira to kat ki vé ve –
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Feny ves Pé ter 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 20. 

Csu ha An tal 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
4485 Nagy ha lász,
Arany J. u. 9.
Tel./fax: (42) 202-205,
(42) 526-022

Igaz ga tó he lyet tes 
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai v., 5 év szgy.
Elõny: ha tá ro zat lan ide jû
ki ne ve zés a nagy ha lá szi
Csu ha An tal Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény -
ben. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny, KSZK hon lap -
ján tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. aug. 29. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. 
A pá lyá za tot nyom ta tott for -
má ban, sze mé lye sen vagy
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
Pc.: Csu ha An tal Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény

Ko má rom-Esz ter gom
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  
2890 Ta ta,  
Új út 21.  
Tel.: (34) 587-470  
Fax: (34) 587-471

Ko má rom-Esz ter gom 
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  
Hegy há ti Ala jos 
Tag in téz mé nye 
2853 Köm lõd,  
Sza bad ság u. 23.  
Tag in téz mény-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ér tel mi leg aka dá lyo -
zott gyer me kek ok ta tá -
sát-ne ve lé sét vég zõ

Fõ is ko la, ér tel mi leg aka -
dá lyo zott, vagy oli gof rén -
pe da gó gia sza kos szak -
vizs gá zott gyógy pe da gó -
gi ai ta nár, leg alább 
5 év gyógy pe da gó gi ai 
in téz mény ben szer zett
szgy., leg alább 5 év
gyógy pe da gó gi ai in téz -
mény ben szer zett vgy.,
fel hasz ná ló 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, bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. júl. 8.
Pe hi: 2011. júl. 20. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az Igaz ga tó ta -
nács vé le mé nye zé se alap ján
a ki ne ve zést a fõ igaz ga tó 
ad ja.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., fej lesz té si prog ram, ön., 
b., vég zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
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tag in téz mény igaz ga tá si
fel ada ta i nak el lá tá sa.
Együtt mû kö dés a szék hely
in téz ménnyel, va la mint a
ko má ro mi tag in téz -
ménnyel. 

Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga.  
Elv árt kom pe ten ci ák: ki -
vá ló szin tû szak mai fel ké -
szült ség, a fo gya ték kal élõ 
em be rek el fo ga dá sa, szer -
ve zõ és együtt mû kö dõ
kész ség.

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:
1143/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: gyógy -
pe da gó gus.  
Pc.: Ko má rom-Esz ter gom
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
f.: www.ta ta i di a kott hon.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 7. 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

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

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
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Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

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

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

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let

Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Ta ní tó, ta nár

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

1 2 3 4

Mon tágh Im re 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da 
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
2740 Abony,  
Bics kei u. 2.  
Tel./fax: (53) 360-133

2 fõ lo go pé dus ta nár Szak irá nyú v. ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Pe hi: a be ér ke zés tõl 
szá mí tott 15 mun ka nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., is ko lai vég zett -
sé get iga zo ló hi te les om., b.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Nagy And rea igaz ga tó

Bé ké si Kis tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
5630 Bé kés,  
Jan tyik M. u. 21–25.

Bé ké si Kis tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 
és Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat  
Alap fo kú Mû vé sze ti 
Tag in téz mény  
5630 Bé kés,  Pe tõ fi S. u. 1. 
Zon go ra sza kos ta nár
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõ re)

Lf.: zon go ra szak ta ní tás 
ál ta lá nos is ko lás ko rú 
gyer me kek nek.

Fõ is ko la, zon go ra ta ná ri
szak, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
Pe hi: 2011. aug. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a tag in téz -
mény-ve ze tõ vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel az igaz ga tó dönt. 
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.  
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:
I-86/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: alap-
fo kú mû vé sze ti is ko la zon -
go ra sza kos ta nár.  
Pc.: Bé ké si Kis tér sé gi Ál ta -
lá nos Is ko la, Alap fo kú Mû -
vé sze ti Is ko la és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat  
f.: Ba goly Lász ló  
Tel.: 06 (20) 400-2311

15. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1761



1 2 3 4

Bó kay Já nos 
Hu mán Két tan nyel vû
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Gim ná zi um
1086 Bu da pest,  
Cso bánc u. 1.  
Tel.: (1) 313-1067  
Fax: (1) 313-1674 

2 fõ an gol sza kos ta nár Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 25.  
Je lent ke zés azon nal. 

Komp lex Ál ta lá nos Is ko la
1107 Bu da pest,  
Gém u. 5–7. 
Tel.: (1) 261-7691

2 fõ lo go pé di ai ta nár 
te ra pe u ta

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
f.: Nagy Zol tán igaz ga tó 

Le ven du la Mû vé sze ti
Egye sü let  
7020 Du na föld vár,
Só ház u. 14. 
Tel.: 06 (30) 655-6477

Tánc pe da gó gus 
nép tánc sza kos 
(rész mun ka idõs)    

Nép ze ne ta nár 
ci te ra sza kos 
(rész mun ka idõs) 

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
szgy.  
Elõny: sa ját gép ko csi, 
40 km-en be lü li lak hely. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Al kal ma zás mód ja: mun ka -
vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pe hi: 2011. aug. 19.  
Pc.: Le ven du la Mû vé sze ti
Egye sü let  
7020 Du na föld vár,  Pf. 29.

Bán ki Do nát Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la  
2400 Du na új vá ros,  
Ber csé nyi út 2.  
Tel./fax: (25) 412-247

Mû sza ki ta nár Ko hász vagy gé pész szak -
irá nyú egye te mi v.

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Pbhi: 2011. aug. 1.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
f.: Gyön gyös sy Csa ba 
igaz ga tó 

Sán dor Fri gyes Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2400 Du na új vá ros,  
Bar tók Bé la út 6/A
Tel./fax: (25) 412-520

Ütõ ta nár  
(fél ál lás) 

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 22.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
f.: Ba logh Zol tán And rás
igaz ga tó

Gróf Batt hy ány La jos 
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la  
3000 Hat van,  
Ta nács út 9.  
Tel.: (37) 540-186  
Fax: (37) 540-187  
E-ma il: in fo@gblsz.hu

Szá mí tás tech ni ka vagy 
in for ma ti ka sza kos ta nár
Köz gaz dász ta nár 
tu riz mus ven dég lá tás vagy
ke res ke de lem-mar ke ting
szak irány

Egye te mi v.  
Elõny: a két szak kom bi -
ná ci ó ja.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Je lent ke zés: írás ban. 
Pc.: Deme Edi na igaz ga tó

Ádám Je nõ Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
8960 Len ti,  
Temp lom tér 11. 
Tel./fax: (92) 351-176

Zon go ra ta nár  
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõ re) 

Zon go ra ta nár 
(óra adó)    

Réz fú vós ta nár
(rész mun ka idõs)   

Gi tár ta nár
(óra adó) 

Ze ne mû vé sze ti fõ is ko lán
szer zett szak irá nyú v.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 22.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., b.  
Pc.: Ádám Je nõ Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény  
Tel.: 06 (30) 348-5814
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Sze ge di Mû sza ki és 
Kör nye zet vé del mi 
Kö zép is ko la és Szak kép zõ
Is ko la  
6724 Sze ged,  
Mars tér 14.  
Tel.: (62) 558-750  
Fax: (62) 558-759

Elekt ro ni ka–elekt ro tech ni -
ka mér nök ta nár

Gé pész mér nök-ta nár

In for ma ti ka ta nár

Kör nye zet vé de lem- 
mér nök ta nár

ÁEI: 2011. aug. 29.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
Pe hi: 2011. aug. 12.  
A mun ka kör el sõ sor ban 
OKJ szak mák ok ta tá sá ra
irá nyul.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., ön.,
2 hó nap nál nem ré geb bi b.

Bár dos Lász ló Gim ná zi um
2800 Ta ta bá nya,  
Gál Ist ván ltp. 701. 
Tel.: (34) 339-571  
Fax: (34) 311-749

Tör té ne lem– ma gyar 
sza kos ta nár 

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 24.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 3. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get és
szak kép zett sé get iga zo ló ok -
le ve lek, b., eset le ges re fe ren -
ci ák meg je lö lé se.  
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Ple i er Ta más 
igaz ga tó  Tel.: (34) 512-351  
E-ma il: 
ple i er.ta mas@gma il.com,
bar dos@blg.su li net.hu

Ke res ke del mi és 
Ide gen for gal mi 
Kö zép is ko la  
3910 To kaj,  
Bod rog ke resz tú ri út 5.
Tel.: (47) 552-094
Tel./fax: (47) 352-611 

Ügy vi tel– bár mely 
sza kos ta nár
szak ok ta tó 
(sza kács– pin cér 
szak te rü let)    

An gol–bár mely 
sza kos ta nár    

Ma te ma ti ka–bár mely 
sza kos ta nár  
gaz da sá gi szak ta nár 
(ide gen for gal mi 
szak te rü let) 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
f.: Sza bó Ist ván igaz ga tó

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

1 2 3 4

II. Ke rü let Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
1022. Bu da pest,  
Mar czi bá nyi tér 1.  
Tel.: (1) 335-0716  
E-ma il: 
gaz da sa gi@2kerpszsz.hu

Gyógy test ne ve lõ  
(21 óra) 

Test ne ve lõ–
gyógy test ne ve lõ v.  
Elõny: gyt. gya kor lat,
uszo dai ok ta tói 
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 20.  
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.
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Me zõ ko vács há zi Ne ve lé si
Ta nács adó és Lo go pé di ai
In té zet  
5800 Me zõ ko vács há za,
Ár pád u. 169.  
Tel.: (68) 381-796

Lo go pé dus  
(tel jes ál lás, 
ha tá ro zat lan idõ re)

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
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.: Boda Olga
in téz mény ve ze tõ 

  Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi és más alkalmazotti ál lás he lyének be töl té sé re1

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

Rö vi dí té sek:

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

Wass Al bert 
Mû ve lõ dé si Köz pont és
Vá ro si Könyv tár 
2870 Kis bér,  
Vá ros ház tér 1. 

Könyv tá ros  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: fel dol go zó és ol va só -
szol gá la ti fel ada tok 
el lá tá sa.

Egye tem, in for ma ti kus
könyv tá ros, pá lya kez dõ –
ma xi mum 1 év szgy.,  
fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), ECDL, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pe hi: 2011. aug. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b.

1764 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 15. szám

1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a kul tu rá lis in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti kus
köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó dunk ban
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A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
2/7/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: könyv -
tá ros.
Pc.: Wass Al bert Mû ve lõ dé si 
Köz pont és Vá ro si Könyv tár
f.: Pus kás Te réz igaz ga tó
Tel.: (34) 353-903

Ga ra Köz ség Ön kor mány za tá nak pá lyá za ti fel hí vá sa
köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás átadására

1. Ga ra Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det a jog sza bály sze rin ti kö te le zõ ön kor mány -
za ti köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás át adá sá ra.

2. A pá lyá zat cél ja az, hogy az Ön kor mány zat nak a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a
köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: tv.) 76. §-ában meg ha tá ro zott köz mû ve lõ dé si fel ada tai, 
to váb bá a tv. 79. §-ában, va la mint Ga ra Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek a 14/2007. (IX. 17.) ön kor mány -
za ti ren de le té ben (a to váb bi ak ban: Ren de let) meg ha tá ro zott, az Ön kor mány za tot ter he lõ köz mû ve lõ dé si fel adat-el lá tá si
kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek fel ada tát, és ez zel együtt az ön kor mány za ti tu laj do nú Mû ve lõ dé si Ház cél sze rin ti üze mel -
te té sét, az Ön kor mány zat a nyer tes pá lyá zó nak – az egy más sal kö tött köz mû ve lõ dé si meg ál la po dás ban fog lal tak sze -
rint – át ad ja.

3.  A köz mû ve lõ dé si meg ál la po dás sal lét re ho zott jog vi szony ha tá lya 2011. szep tem ber 1-jé tõl 2012. au gusz tus 31-ig
áll fenn. Az Ön kor mány zat a pá lyá zat cél ja ként rög zí tett fel ada tok el lá tá sá hoz a 2011. év re a köz mû ve lõ dé si fel adat el lát -
ás éves ön kor mány za ti tá mo ga tá sá nak 3 577 000 Ft-os össze gé bõl a szer zõ dé ses jog vi szony lét re ho zá sá tól szá mí tott idõ -
ará nyos össze get, az az 1 190 000 Ft-ot, az ezt kö ve tõ nap tá ri évek ben pe dig a köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás éves ön kor -
mány za ti tá mo ga tá sá nak tel jes össze gét, tá mo ga tás ként biz to sít ja a nyer tes pá lyá zó nak.

4. A nyer tes pá lyá zó tól, il let ve a szol gál ta tás el lá tá sá ban köz re mû kö dõ sze mé lyek tõl meg kö ve telt szak kép zett ség:
leg alább kö zép fo kú köz mû ve lõ dé si szak ké pe sí tés.

5. Pá lyá zók le het nek azok a jo gi sze mé lyek (tár sa dal mi szer ve zet, ala pít vány, gaz da sá gi tár sa ság) és ma gán sze mé lyek 
(vál lal ko zó), akik kel a tv. 78–79. §-ai alap ján köz mû ve lõ dé si meg ál la po dás köt he tõ.

6. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az aláb bi a kat:
– a fel adat el lát ásá ra vo nat ko zó rész le tes szak mai ter vet, és
– a pá lyá zó szak mai ta pasz ta la tá nak, re fe ren ci á i nak, ed di gi köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé nek be mu ta tá sát.

7. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás ra vo nat ko zó jo go sult sá gá nak iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu mok má so la -

tát, így pél dá ul 
=  non pro fit szer ve ze tek ese té ben a bí ró sá gi be jegy zést iga zo ló ok irat má so la tát, az alap sza bály, il let ve ala pí tó ok -

irat má so la tát,
=  gaz da sá gi tár sa ság ese té ben a cég bí ró sá gi be jegy zés, vagy a tár sa sá gi szer zõ dés má so la tát,
=  vál lal ko zók ese té ben a vál lal ko zói iga zol vány má so la tát, to váb bá a fel ada tot el lá tó sze mély(ek) azon ké pe sí té si,

ill. szak kép zett sé gi ok ira ta i nak má so la tát, ame lyek ta nú sít ják a fel adat el lát ás ra va ló jo go sult sá got;
– nyi lat ko za tot a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény sze rin ti

össze fér he tet len ség, il let ve érin tett ség fenn ál lá sá ról vagy an nak hi á nyá ról, to váb bá ar ról, hogy a hi vat ko zott tör vény 8. § 
(1) be kez dés sze rin ti fel té te lek bár me lyi ké nek meg va ló su lá sa ese tén ele get tesz a tör vény idé zett sza ka sza (1)–(2) be -
kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. au gusz tus 15.

A ha tár idõn túl ér ke zett, il let ve a kö te le zõ mel lék le te ket nem tar tal ma zó pá lyá za tok el uta sí tás ra ke rül nek, hi ány pót -
lás ra nincs le he tõ ség.

A pá lyá zat meg te kint he tõ a www.ga ra.hu hon la pon és a hi va tal hir de tõ táb lá ján.

A pá lyá za to kat Ga ra Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let cí mé re (6522 Ga ra, Kos suth L. u. 62.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõ le tel tét kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za ti el bí rá lás ered mé nyé rõl min den pá lyá zó írás be li ér te sí tést kap 2011. ok tó ber 15-éig.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb in for má ció a Kör jegy zõ sé gi Hi va tal kör jegy zõ jé tõl kér he tõ [6522 Ga ra, Kos suth
L. u. 62.; e-ma il: kör jegy zo e ri ka@t-on li ne.hu, tel.: [06 (79) 456-322].

Faa Bé la s. k.,
pol gár mes ter

Köz le mény ok le vél ér vény te le ní té sé rõl

Láng Lász ló né (a. n.: Tan kó Jo lán; sz.: Sa jó szent pé ter, 1969. feb ru ár 6.)

Törzs köny vi szám: le ve le zõ: L-XXVI-1543/2004.

A fõ is ko lai szin tû mû sza ki szak ok ta tói szak ké pe sí tést iga zo ló ok le vél, me lyet a Mis kol ci Egye tem Gé pész mér nö ki és
In for ma ti kai Ka ra 2007. jú ni us 11-én 126-G/2007. sz. alatt ál lí tott ki, el ve szett.

He lyet te 2011. jú ni us 10-én má sod la tot ad tunk ki.

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

Ko vács Vik tor s. k.,
fõ tit kár

Köz le mény bi zo nyít vány ér vény te le ní té sé rõl

A P08J 000036. so ro zat szá mú érett sé gi bi zo nyít ványt vissza von tam, ér vény te le ní tet tem.

Veszp rém, 2011. má jus 25.

Szar ka Lász ló s. k.,
igaz ga tó

Ve té si Al bert Gim ná zi um, Veszp rém
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A köz löny zá rá sa után ér ke zett pá lyá za ti fel hí vá sok

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi, ok ta tói és eg yéb ál lás he lyé nek be töl té sé re

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 fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 96. §-ának (6) be kez dé se, to váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. §-ának (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir de tek a

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM (Bu da pest)
rek to ri meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra

A meg bí zás 2012. ja nu ár 1-jé tõl 2016. jú ni us 30-ig szól.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi szin tû vég zett ség és szak kép zett ség, amely kap cso ló dik az egye tem ál tal mû velt tu do mány ágak hoz,
– ha tá ro zat lan idõ re szó ló, tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri ki ne ve zés,
– ki emel ke dõ te vé keny sé gé vel a ha zai és a nem zet kö zi tu do má nyos élet el is mert kép vi se lõ je le gyen,
– fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,
– több éves ve ze tõi, szer ve zé si, gaz dál ko dá si is me ret tel és gya kor lat tal ren del ke zik,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga, vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret.

A rek tor fel ada tai: a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján az
egye tem irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– az egye tem kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa a tel je sít mény ori en -
tált ösz tön zés mód sze re i vel, a vál to zó kö rül mé nyek hez va ló jobb al kal maz ko dást se gí tõ cent ra li zált és de cent ra li zált
szer ve ze ti meg ol dá sok kal,

– a ka rok, az ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak össze han go lá sa, a ha té kony szer -
ve ze ti és mû kö dé si rend ki ala kí tá sá val,

– az egye tem kép vi se le té nek el lá tá sa, a nem zet kö zi kap cso la tok szer ve zé se,
– az in téz mény fej lesz tést szol gá ló hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa,
– az in téz mény ren del ke zé sé re ál ló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bá lyok

sze rin ti – ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az er re irá nyu ló mun ka szer ve zé se

és össze fo gá sa.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát iga zo ló do ku men tu mo kat,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má nyos

élet ben va ló rész vé te lét,
– mun ka prog ra mot, amely tar tal maz za a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok meg va ló sí tá -

sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it.

A rek to ri pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai, tu do má nyos te vé keny sé gét tar tal ma zó ma gyar nyel vû élet raj zát, amely ben ed di gi szak -

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

– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú -
sí tó ok le ve lek hi te les má so la tát,

– fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tá sok, dí jak jegy zé két,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul pá lyá za ti anya gá nak meg is me ré sé hez, va la mint az egye tem hon lap ján 

va ló köz zé té tel hez – a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye te mi sza bály za tok sze rint – az er re jo go sult bi zott sá gok, vé le -
mé nye zõ és döntést hozó testületek részére,

– to váb bá min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó az el bí rá lás szem pont já ból fon tos nak tart.

A pá lyá za to kat a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján – http://www.nki.hu – 2011. jú li us 22-én tör tént meg je le -
né sét kö ve tõ en 2011. au gusz tus 31-ig kell be nyúj ta ni pa pír ala pon, egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban a Nem ze ti
Erõ for rás Mi nisz té ri um, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Államtitkárság címére (1055
Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást az egye te men a Rek to ri Hi va tal ve ze tõ je, dr. Ke re zsi Ma ri ca ad.
[Cím: 1093 Bu da pest, Fõ vám tér 8., tel.: (1) 482-5024.]

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. no vem ber 10.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra”.

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

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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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 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

Gyöm rõ Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2230 Gyöm rõ,  
Sza bad ság tér 1.  
Tel.: (29) 330-011
Fax: (29) 330-078 

Gyöm rõ Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Bó bi ta Óvo dá ja
2230 Gyöm rõ,
Páz mány u. 52.
Óvo da ve ze tõ

Szak irá nyú fõ is ko lai vagy
egye te mi v., leg alább 5 év 
szgy., köz ok ta tás-ve ze tõi
ill. az zal egyen ér té kû 
ve ze tõi szak vizs ga.

ÁEI: kép vi se lõ-tes tü le ti 
dön tés alap ján.
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.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., om., b.
Pc.: Gye nes Le ven te
pol gár mes ter
f.: Volcz Zol tán né
ok ta tás ügyi fõ ta ná csos
Tel.: (29) 330-011/129 mel -
lék

Hárs kút Köz ség
Ön kor mány za ta
8442 Hárs kút,
Fõ u. 10.
Tel./fax: (88) 272-916

Né met Nem ze ti sé gi Óvo da 
8442 Hárs kút,
Fõ u. 10.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: óvo da ve ze tõi és 
óvo da pe da gó gu si fel ada tok 
el lá tá sa. A Kö zokt.tv. sze -
rint az óvo da irá nyí tá si, el -
len õr zé si, mun kál ta tói fel -
ada ta i nak el lá tá sa, ala pí tó
ok irat sze rin ti fel ada tok 
el lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val. 

Fõ is ko la, jog sza bály ban
elõ írt fel sõ fo kú óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, nem ze ti sé gi
óvo da pe da gó gu si v. a 
Kö zokt.tv. 18. § (2) be -
kez dé se sze rint, 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, leg alább 5 év szgy.,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.
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: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a szak ér tõi bi zott ság
írás be li vé le mé nyé nek, va la -
mint a Korm. ren de let ben
fel so rolt, egyéb vé le mé nye -
zés re jo go sul tak vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát
kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
be nyúj tá sa utá ni bi zott sá gi
meg hall ga tás és ja vas lat 
ki ala kí tá sát kö ve tõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülé sen.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., rész le tes szak mai ön., 
ké pe sí tést iga zo ló om., 
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
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el kép ze lés sel, a pá lyá zó nyi -
lat ko za ta ar ra vo nat ko zó an,
hogy in téz mény ve ze tõi meg -
bí zá sa ese tén va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get tesz, nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: óvo da ve ze tõ.
Pc.: Hárs kút Köz ség
Ön kor mány za ta
f.: tel.: (88) 272-916
E-ma il: hars ku ton kor@in vi -
tel.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jú li us.

Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se
4401 Nyír egy há za, 
Kos suth tér 1.
Tel.: (42) 524-530 
Fax: (42) 531-154

Gyer me kek Há za 
Dé li Óvo da
4400 Nyír egy há za,
Ke reszt u. 8.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Bú za szem Nyu ga ti Óvo da
4400 Nyír egy há za,
Bú za u. 7–17.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Esz ter lánc Észa ki Óvo da
4400 Nyír egy há za, 
Tas u. 1–3.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Tün dér kert Ke le ti Óvo da
4400 Nyír egy há za,
Kert köz 8.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás ese -
tén a pe da gó gus szak vizs -
ga ke re té ben szer zett in -
téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség, 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, si ke res
pá lyá zó nak va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té se, ma gyar ál lam -
pol gár ság, cse lek võ ké pes -
ség, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pe hi: 2011. nov. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp. 
a Korm. ren de let 14/C. §
(1) be kez dé sé nek ren del ke -
zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
hi te les om., b., ko ráb bi mun -
ka vi szo nyok ra vo nat ko zó
iga zo lá sok, szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
az in téz mény ne vét és a
mun ka kör meg ne ve zé sét.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
azt a jo got, hogy a pá lyá za ti
el já rást ered mény te len né
nyil vá nít sa. 
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 Lf.: az in téz mény 
szak sze rû és jog sza bá lyok -
nak meg fe le lõ mû köd te té -
se, a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa, az in -
téz mény ver seny ké pes sé -
gé nek nö ve lé se, az in téz -
mény költ ség ve té sé nek 
be tar tá sa.

    Pc.: Nyír egy há za Me gyei
Jogú Vá ros Köz gyû lé se
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Jegy zõi Ka bi net 
Hu mán po li ti kai Cso port ja
Tel.: (42) 524-524/103 vagy
130-as mel lék 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 25.

Szent már ton ká ta Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2254 Szent már ton ká ta,
Rá kó czi út 52/C 
Tel./fax: (29) 462-101

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
2254 Szent már ton ká ta,
Út tö rõk út ja 1.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az óvo dá ban ve ze tõi és 
óvo da pe da gó gu si fel ada tok 
el lá tá sa. Az óvo dá hoz köz -
pon ti kony ha tar to zik az
ez zel kap cso la tos ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa.

Fõ is ko la, óvo da pe da gó gu -
si 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 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.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 12. 
Pe hi: 2011. szept. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja
el, 2011. szept. 15-i ülé sén.
A pá lyá za to kat az Ok ta tá si,
Kul tu rá lis, If jú sá gi és Sport
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., az
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., iga zo lás az ed di gi mun -
ka vi szo nyok ról, nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Szent már ton ká ta 
Köz ség Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Fo dor Zol tán 
pol gár mes ter
Tel.: 06 (20) 974-0235, 
(29) 462-101 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 13.

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

Szik szói Vá ro si Óvo da
3800 Szik szó,
Rá kó czi út 60.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

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

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. 
aug. 14-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. júl. 29.
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Lf.: a Szik szói Vá ro si 
Óvo da ve ze tõi fel ada ta i nak 
el lá tá sa.

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.
Elõny: szik szói lak hely.

Pe hi: 2011. aug. 12.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., is ko lai 
vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr., b., nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen 
tör té nõ tár gya lá sá ról, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
Sz/1298-1/2011., va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Szik szó Vá ros 
Ön kor mány za ta
f.: Fü zes sé ri Jó zsef
pol gár mes ter
Tel.: (46) 596-450
www.szik szo.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 26.

Za la cséb, Sa lom vár 
és Ke mén fa Köz sé gek 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le tei
8996 Za la cséb,
Rá kó czi u. 43.
Tel./fax: (92) 371-074,  
(92) 571-027

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
8996 Za la cséb,  
Kos suth u. 24.
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: egy sze mé lyi fe le lõs
ve ze tõ ként biz to sít ja az 
in téz mény tör vé nyes mû -
kö dé sét, ok ta tá si és ne ve lé -
si cél ki tû zé se i nek meg va -
ló sí tá sát. Fe le lõs az in téz -
mény éssze rû és ta ka ré kos
gaz dál ko dá sá ért, költ ség -
ve té sé nek be tar tá sá ért.
Gya ko rol ja az in téz mény -
ben fog lal koz ta tot tak kal
kap cso la tos mun kál ta tói
jo go kat. Kép vi se li az in téz -
ményt a fenn tar tó ön kor -
mány zat, va la mint kül sõ
szer vek elõtt.

A Kjt. 20. § (2) be kez-
dé sé ben fog lal tak, a 
Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
v., szak vizs ga, szgy. és
szak kép zett ség, fi gye lem -
mel a 17. § (1) be kez dé sé -
re, és 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 zé sen részt
ve võk jut ta tá sa i ról és 
ked vez mé nye i rõl szó ló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let 20. § 
(5) be kez dé sé re. 

ÁEI: 2011. okt. 15.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pe hi: 2011. okt. 10.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ra Za la cséb, Sa lom -
vár és Ke mén fa Köz sé gek
Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-
tes tü le te i nek együt tes ülé sén
ke rül sor.
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, is ko lai 
és szak mai vég zett sé get iga -
zo ló om., szgy.-t iga zo ló 
do ku men tu mok, b., a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko -
zó an, hogy in téz mény ve ze tõi 
meg bí zá sa ese tén 
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va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko zat a Kö zokt.tv. 
55. § (5) be kez dé sé ben, 
va la mint a Kjt. 41. §-ában
meg ha tá ro zott össze fér he tet -
len sé gi okok ra, 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 zat ki író ja hi ány pót -
lás ra le he tõ sé get nem 
biz to sít.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen 
vagy pos tai úton, „Pá lyá zat 
a Nap kö zi Ottho nos Óvo da
Za la cséb in téz mény ve ze tõi
ál lás he lyé re” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Za la cséb Köz ség 
Ön kor mány za ta
f.: Pe csics Zol tán
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (30) 846-8562 

Is ko la igaz ga tó

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

1 2 3 4

Domb rád Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4492 Domb rád,
Rá kó czi út 36.
Tel./fax: (45) 465-001,
(45) 565-002

Mó ra Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Gim ná zi um és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la
4492 Domb rád, 
Kos suth út 36-40.,
And rás sy út 67.
Igaz ga tó

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sa, a pe da gó gi ai mun ka
szer ve zé se, irá nyí tá sa és
el len õr zé se, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló sí tá sá nak
biz to sí tá sa, az in téz mé nyi
költ ség ve tés be tar tá sa,
mun kál ta tói jog kör 
gya kor lá sa, tan ügy-igaz ga -
tá si ve ze tõi fel ada tok 
el lá tá sa.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, köz ok -
ta tás-ve ze tõi szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, a mun kál ta -
tó val fenn ál ló köz al kal ma -
zot ti jog vi szony, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör be
tör té nõ ki ne vez he tõ ség. 

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.  
Pehi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár ta utá ni 30. na pot kö ve tõ 
el sõ tes tü le ti ülés.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
szak mai ön., vpr., b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
KJT60927, va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: is ko la -
igaz ga tó.

15. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1773



1 2 3 4

Pc.: Domb rád Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Koz má né Ka sza Ve ro ni ka 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 29.

Me zõ gyán Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5732 Me zõ gyán,
Ár pád u. 37.

Ál ta lá nos Is ko la  
5732 Me zõ gyán,  
Arany J. u. 1.
Igaz ga tó  (he ti 30 órás
mun ka idõ)

Lf.: kü lö nö sen a ne ve lõ tes -
tü let ve ze té se, az ok ta tó,
ne ve lõ mun ka irá nyí tá sa
és el len õr zé se, a ne ve lõ tes -
tü let ha tás kö ré be tar to zó
dön té sek elõ ké szí té se, vég -
re haj tá suk meg szer ve zé se,
el len õr zé se. Az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te -
lek biz to sí tá sa, az is ko la -
szék kel, mun ka vál la lói ér -
dek kép vi se le ti szer vek kel,
a di ák ön kor mány zat tal, a
szü lõi szer ve ze tek kel és a
ki sebb sé gi ön kor mány zat -
tal va ló kap cso lat tar tás.
Nem ze ti és is ko lai ün ne pek 
meg szer ve zé se, gyer mek
és if jú ság vé del mi mun ka
irá nyí tá sa, a ta nu ló és gyer -
mek bal ese tek meg elõ zé sé -
vel kap cso la tos te vé keny -
ség irá nyí tá sa.

Fel sõ fo kú ta ná ri 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. szept. 1.
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.
Jut ta tás: ill. a ha tá lyos jog -
sza bá lyok sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., 30 nap nál nem ré geb bi
b., is ko lai vég zett sé get ta nú -
sí tó hi te les om., szgy. iga zo -
lá sa, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban kell be nyúj ta ni.
Pc., f.: Zsol dos Zol tán
pol gár mes ter
Tel.: (66) 495-100

Nyír adony Vá ros 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
4254 Nyír adony,
Ár pád tér 1. 
Tel.: (52) 203-001,  
(52) 204-300
Fax: (52) 203-870

Köl csey Fe renc 
Gim ná zi um és 
Ál ta lá nos Is ko la 
Ok ta tá si és Ne ve lé si 
Köz pont 
4254 Nyír adony,  
Jó kai u. 2.
Igaz ga tó 

Szak irá nyú egye te mi 
vagy fõ is ko lai v., 
fel sõ fo kú mun ka kö ri 
ve ze tõi szak vizs ga 
kép zett ség, 5 év szgy.,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 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 na pon 
be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint a
mun ka vi szony tól és vég zett -
ség tõl füg gõ en, vpr. az il let -
mény alap 200%-a.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., fej lesz té si
el kép ze lés, vég zett sé get iga -
zo ló om., b.
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A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.
Pos tai fel adás ese tén a fel adó 
bé lyeg zõ dá tu ma a köz löny -
ben tör té nõ meg je le nést kö -
ve tõ 30 na pon túli nem le het. 
Pc.: Nyír adony vá ros pol gár -
mes te re 

Nyír egy há za Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se
4401 Nyír egy há za,
Kos suth tér 1. 
Tel.: (42) 524-530
Fax: (42) 531-154 

Bem Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la
4400 Nyír egy há za, 
Ep res kert u. 10.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la
4400 Nyír egy há za,
Vi rág u. 65.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Mó ra Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la
4400 Nyír egy há za,
Fa ze kas J. tér 8.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ mû köd te té se, 
a pe da gó gi ai mun ka szak -
mai irá nyí tá sa, az in téz -
mény ver seny ké pes sé gé -
nek nö ve lé se, az in téz mény 
költ ség ve té sé nek be tar tá sa 

Arany Já nos Gim ná zi um 
és Ál ta lá nos Is ko la, 
Di ák ott hon és Gyer me kek
Át me ne ti Ott ho na
4400 Nyír egy há za,
Ung vár stny. 22.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ mû köd te té se, a
pe da gó gi ai mun ka szak mai

Fel sõ fo kú pe da gó gus v. 
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben 
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás 
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, 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, si ke res pá lyá zó nak 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té se,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet. 

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás ese -
tén a pe da gó gus szak vizs -
ga ke re té ben szer zett

ÁEI: 2011. dec. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pe hi: 2011. nov. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp. 
a Korm. ren de let 14/C. § 
(1) be kez dé sé nek ren del ke -
zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
hi te les om., b., ko ráb bi mun -
ka vi szo nyok ra vo nat ko zó
iga zo lá sok, szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
az in téz mény ne vét és a
mun ka kör meg ne ve zé sét.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
azt a jo got, hogy a pá lyá za ti
el já rást ered mény te len né
nyil vá nít sa.
Pc.: Nyír egy há za Me gyei
Jogú Vá ros Köz gyû lé se
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Jegy zõi Ka bi net 
Hu mán po li ti kai Cso port ja -
Tel.: (42) 524-524/103 vagy
130-as mel lék  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 25.
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irá nyí tá sa, az in téz mény
ver seny ké pes sé gé nek nö -
ve lé se, az in téz mény költ -
ség ve té sé nek be tar tá sa.

in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, 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, si ke res
pá lyá zó nak va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
tel je sí té se, ma gyar ál lam -
pol gár ság, cse lek võ ké pes -
ség, bün tet len elõ élet.

Oros há za Vá ros 
Ön kor mány za ta
5901 Oros há za,
Sza bad ság tér 4–6.
Tel.: (68) 413-022 
Fax: (68) 411-545

Tán csics Mi hály 
Köz ok ta tá si In téz mény
és Te het ség köz pont
5900 Oros há za,
Tán csics u. 2–4. 
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a ne ve lõ tes tü let ve ze -
té se, a ne ve lõ és ok ta tó
mun ka irá nyí tá sa és el len -
õr zé se, a ne ve lõ tes tü let
jog kö ré be tar to zó dön té sek 
elõ ké szí té se, vég re haj tá suk 
szak sze rû meg szer ve zé se
és el len õr zé se. A ren del ke -
zés re ál ló költ ség ve tés
alap ján a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény mû kö dé sé hez
szük sé ges sze mé lyi és tár -
gyi fel té te lek biz to sí tá sa.
Az is ko la szék kel, a mun -
ka vál la lói ér dek kép vi se le ti
szer vek kel és a di ák ön kor -
mány za tok kal, il let ve a
szü lõi szer ve ze tek kel va ló
együtt mû kö dés, a nem ze ti
és is ko lai ün ne pek mun ka -
rend hez iga zo dó, mél tó
meg szer ve zé se, a gyer mek- 
és if jú ság vé del mi mun ka
irá nyí tá sa, a ta nu ló- gyer -
mek bal eset meg elõ zé sé vel
kap cso la tos te vé keny ség
irá nyí tá sa. 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

Egye tem, jog sza bály ban
elõ írt ké pe sí tés és gya kor -
lat, va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. júl. 28.  
Pe hi: 2011. aug. 31.
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:
om., b., szak mai ön., vpr.,
szgy-t iga zo ló do ku men tu -
mok má so la ta, 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:
Tk.369/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
fõ igaz ga tó.
Pc.: Oros há za Vá ros
Ön kor mány za ta
f.: www.oros ha za.hu 
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ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer zõ -
dés nem utal más ha tás kö -
ré be. A ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ve ze tõ je fe lel 
a Re zi dens Köz pont mû -
köd te té sé ért, to váb bá a 
pe da gó gi ai mun ká ért, az
in téz mény mi nõ ség irá nyí -
tá si prog ram já nak mû kö dé -
sé ért, a ne ve lõ és ok ta tó
mun ka egész sé ges és biz -
ton sá gos fel té te le i nek meg -
te rem té sé ért, a gyer me kek,
ta nu lók rend sze res egész -
ség ügyi vizs gá la tá nak
meg szer ve zé sé ért. Az igaz -
ga tó ta nács el nö ke ként el -
lát ja az SzMSz sza bá lyo -
zott fel ada ta it.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Köz gyû lés
5000 Szol nok, 
Kos suth L. u. 2. 
Tel.: (56) 505-330
Fax: (56) 374-424

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Lis ka Jó zsef 
Erõs ára mú Szak kö zép is ko la,
Gim ná zi um és Kol lé gi um
5100 Jász be rény,
Rá kó czi u. 13–15.
Igaz ga tó

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Lá bas sy Já nos
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la
5200 Tö rök szent mik lós,
Al má sy u. 51. 
Igaz ga tó

Lf.: a Kö zokt.tv. 
54. §-ában meg ha tá ro zott
in téz mény ve ze tõi fel ada tok 
el lá tá sa.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

ÁEI: 2011. dec. 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.
Új on nan lé te sí tett jog vi szony 
es tén – a Kjt. 21/A. § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – 4 hó nap pró ba idõ ki -
kö té sé vel.
Pbhi: 2011. aug. 19.
Pe hi: a me gyei köz gyû lés
2011. no vem be ri ülé se.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön. a je len -
le gi mun ka hely, mun ka kör,
be so ro lás, il let mény meg je -
lö lé sé vel, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, ké pe -
sí tést iga zo ló om., b., a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ra 
vo nat ko zó an, hogy az ál lás
el nye ré se ese tén ele get tesz
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
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A pá lyá za tot pos tai és elekt -
ro ni kus úton kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti el -
já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc.: Ko vács Sán dor
el nök 
E-ma il: in fo@jnszm.hu
f.: Mû ve lõ dé si és Nép jó lé ti
Iro da 
Tel.: (56) 505-351
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 20. 

Tyu kod Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4762 Tyu kod, 
Ár pád u. 33.
Tel./fax: (44) 556-064

Tyu ko di Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da
4762 Tyu kod,
Ár pád u. 29. 
Igaz ga tó

Lf.: az in téz mény ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa, az 
in téz mény fe le lõs ve ze té se, 
szak sze rû és jog sze rû mû -
kö dé sé nek biz to sí tá sa, ma -
gas szín vo na lú pe da gó gi ai
mun ka szer ve zé se, el len õr -
zé se.

Szak irá nyú, leg alább 
fõ is ko lai v., 10 év szgy., a
Kö zokt.tv.-ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek meg lé te.
Ma ga sabb ve ze tõ, il let ve
ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra 
meg bí zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban áll, 
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.
Elõny: 10 év vgy, he lyi 
vi szo nyok is me re te.

ÁEI: 2011. szept. 15.
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: Kjt. sze rint, to váb bá 
a köz ok ta tás sal össze füg gõ
jog sza bá lyok ban, va la mint
az Ön kor mány zat dön té se i -
ben meg ha tá ro zot tak az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., a vo nat ko zó
jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ, fej lesz té si el kép ze lé -
se ket tar tal maz vpr., vég zett -
sé get, kép zett sé get iga zo ló
om., b., fel té te lek meg lé té -
nek iga zo lá sá ra al kal mas 
do ku men tu mok.
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
vagy pos tai úton, „Pá lyá zat a 
Tyu ko di Ál ta lá nos Is ko la 
és Óvo da igaz ga tói ál lás he -
lyé re” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart -
ja azt a jo gát, hogy a pá lyá -
za tot ered mény te len nek 
nyil vá nít ja.
Pc., f.: Dr. Tóth Gá bor 
jegy zõ
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 12.
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Veszp rém Me gyei 
Ön kor mány zat Köz gyû lé se 
Hu mán Erõ for rás 
Bi zott sá ga
8200 Veszp rém, 
Me gye ház tér 1.
Tel.: (88) 545-021
Fax: (88) 545-012 

Bar tók Bé la 
Ze ne is ko la – Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8500 Pá pa,
Ko ro na u. 27. 
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa a fenn tar tói
dön té sek ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ en.

A mû vé sze ti tan tárgy nak
meg fe le lõ szak irá nyú ta -
ná ri, ta ní tói vagy mû vész
v. és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, 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 tör té nõ ren -
del ke zés, il let ve be ván do -
rolt, vagy le te le pe dett stá -
tusz, új meg bí zás ese tén
pe da gó gus szak vizs ga.
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: kö zép fo kú ide gen -
nyelv-is me ret.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pe hi: 2011. nov. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló om., nyelv vizs ga
bi zo nyít vány má so la ta, 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, a pá lyá zó kö te -
le zett ség vál la lá sa arra vo nat -
ko zó an, hogy – nyer tes 
pá lyá zó ként – a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) be kez dé se
sze rin ti idõ ben va gyonnyi lat -
ko za tot tesz, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
Pc.: Dr. Imre Lász ló
fõ jegy zõ 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 1.

 

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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Bu da pest XII. Ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út 23–25.
Tel.: (1) 355-0973
Fax: (1) 224-5928

Zug li ge ti Böl csõ de
1125 Bu da pest,
Za lai út 2.
In téz mény ve ze tõ, 
kis gyer mek ne ve lõ 
mun ka kör ben   

Lf.: gon dos ko dik az 
Ala pí tó Ok irat ban elõ írt 
te vé keny sé gek el lá tá sá ról,
a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek tel je -
sí té sé rõl. Fe le lõs a gyer me -
kek el lá tá sá nak meg szer ve -
zé sé ért, az in téz mény szak -
sze rû mû köd te té sé ért.
Gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat.

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek I. rész 2/B. pont já -
ban elõ írt fel sõ fo kú ké pe -
sí tés, leg alább 5 év fel sõ -
fo kú vég zett sé get vagy
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a gyer mek vé -
de lem, a szo ci á lis el lá tás,
az egész ség ügyi el lá tás, 
il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör ben 
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet. 

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 2016. szept.
30-ig, 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Új on nan lé te sí tett jog vi szony 
es etén – a Kjt. 21/A. § (4)
be kez dé sé ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – 4 hó nap pró ba idõ
ki kö té sé vel.
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 nek le jár tát kö ve tõ
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
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Szer ve zi és el len õr zi az 
in téz mény szak mai mun ká -
ját. Ki dol goz za és el ké szí ti
a jog sza bá lyok ban és a
fenn tar tó ál tal elõ írt sza -
bály za to kat, ter ve ket, szak -
mai prog ra mo kat. El ké szí ti 
a Böl csõ de éves költ ség ve -
té sét, gon dos ko dik an nak
vég re haj tá sá ról.
Az ál lás ma ga sabb ve ze tõi
meg bí za tás, így an nak be -
töl tõ je a ki ne ve zés sze rin ti
kis gyer mek ne ve lõi mun ka -
kö re mel lett lát ja el a ma -
ga sabb ve ze tõi be osz tás ból 
ere dõ fel ada to kat.

Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a Kjt.-nek a szo ci á lis,
va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló 
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., ké pe sí tést
iga zo ló hi te les om. (az ok ira -
tok be mu ta tá sa is le het sé -
ges), vpr., fej lesz té si el kép -
ze lés, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ról, hogy a gyer me kek 
vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) be -
kez dé sé ben me ga ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a Kjt. a szo ci á lis va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 3/A. § sze rint nem
áll fenn cse lek võ ké pes sé get
ki zá ró vagy kor lá to zó gond -
nok ság alatt, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.
A ki író fenn tart ja a jo got,
hogy a pá lyá za ti el já rást
ered mény te len nek nyil vá nít -
sa, amennyi ben a meg adott
ha tár idõ ben meg fe le lõ 
pá lyá za tok nem ér kez nek.
Pc.: Bu da pest XII. Ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat
Nép jó lé ti Iro da 
f.: Var ga Má ria 
Tel.: (1) 224-5900/388
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 20. 

Nyír adony Vá ros
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4254 Nyír adony, 
Ár pád tér 1. 
Tel.: (52) 203-001,  
(52) 204-300
Fax: (52) 203-870

Köl csey Fe renc 
Gim ná zi um és Ál ta lá nos
Is ko la Ok ta tá si és Ne ve lé si 
Köz pont Szi vár vány 
Ön kor mány za ti Óvo da
Tag in téz mé nye
4254 Nyír adony,
Te mes vá ri u. 26.
Tag in téz mény-ve ze tõ

Szak irá nyú egye te mi vagy 
fõ is ko lai v., fel sõ fo kú
mun ka kö ri ve ze tõi szak -
vizs ga kép zett ség, 5 év
szgy., bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 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 na pon 
be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint
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a mun ka vi szony tól és vég -
zett ség tõl füg gõ en, vpr. az 
il let mény alap 100%/hó.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., fej lesz té si
el kép ze lés, vég zett sé get iga -
zo ló om., b.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.
Pos tai fel adás ese tén a fel adó 
bé lyeg zõ dá tu ma a köz löny -
ben tör té nõ meg je le nést kö -
ve tõ 30 na pon tú li nem le het. 
Pc.: Nyír adony Vá ros 
pol gár mes te re

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

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
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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.



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

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
2049 Di ósd,  
If jú ság u. 4.
Tel.: (23) 381-632

1 fõ óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re)

3 fõ óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zott idõ re)

Szak irá nyú fel sõ fo kú v. ÁEI: 2011. aug. 1.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
Je lent ke zés: in téz mény -
ve ze tõ nél. 

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

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

Gyógy test ne ve lõ ta nár
(ha tá ro zott idõ re)

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 1 év re szól.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 25.

II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la
2371 Da bas, 
Rá kó czi u. 2.
Tel./fax: (29) 364-260

Szlo vák nyelv és iro da lom
sza kos ta nár  
(ha tá ro zott idõ re)

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pe hi: 2011. aug. 22.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, p.:
nem ze ti sé gi nyelv pót lék 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
f.: Ba ra nyi Bé la igaz ga tó
Tel.: 06 (70) 619-0073
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 1.

Fe ke te Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2458 Kulcs,  
Kos suth L. u. 75.
Tel.: (25) 252-062,  
06 (70) 639-0142  
E-ma il: is ko la@al -
tisk-kulcs.su li net.hu 

Tech ni ka sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re, 
rész mun ka idõs: he ti 3 óra)

Szá mí tás tech ni ka sza kos
ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re,
rész mun ka idõs: he ti 7 óra)

A Kö zokt.tv.-ben elõ írt
meg fe le lõs sza kos ta ná ri
v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pe hi: 2011. aug. 22.
Jut ta tás: uta zá si költ ség té rí -
tés.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.
Pc.: Ébl And rea 
igaz ga tó 
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1 2 3 4

Fi zi ka sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re, 
rész mun ka idõs: he ti 4 óra)

Meg fe le lõ v. ese tén az óra -
szá mok össze von ha tók.

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la
8960 Len ti,
Gyöngy vi rág út 2.
Tel.: (92) 553-040
Fax: (92) 553-038

Bi o ló gia– test ne ve lés 
sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Bi o ló gia– test ne ve lés 
sza kos ál ta lá nos is ko lai 
ta ná ri v. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pe hi: 2011. aug. 22.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., om.
Pc.: Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la 

Egyéb ál lás hely

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

Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
2030 Érd,  Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Tel./fax: (23) 364-019

Pszi cho ló gus
(ha tá ro zott idõ re, 
GYES vé gé ig tar tó 
idõ tar tam)

Gyógy pe da gó gus-
lo go pé dus
(ha tá ro zott idõ re, 
vár ha tó an 1-2 évig tar tó
idõ tar tam)

Szak irá nyú egye te mi v.,
szak vizs ga. 
Szak irá nyú fõ is ko lai v.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: 2011. júl. 29. 
Pc.: Nagy Éva 
in téz mény ve ze tõ
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