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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 mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mtv.) IV. fejezet alcíme és 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
34. § (1) A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) a miniszter irányítása alatt álló, közgyûjteményként mûködõ önálló költségvetési szerv.
(2) A MaNDA alapfeladata, hogy a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (7) bekezdésében meghatározott feladatai mellett ellássa a magyar és
egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyûjtésével, feldolgozásával, megõrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási
tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlõdéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggõ oktatást.
(3) A MaNDA gondozza a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videodokumentumokat.
(4) A MaNDA fõigazgatóját a miniszter nevezi ki és
menti fel, szervezeti és mûködési szabályzatát a miniszter
hagyja jóvá.”
(2) Az Mtv. 35. §
a) (1) bekezdésében a „Filmarchívumhoz” szövegrész
helyébe a „MaNDA-hoz” szöveg
b) (2) bekezdésében, és (5) bekezdésében a „Filmarchívum” szövegrész helyébe a „MaNDA” szöveg
lép.
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intézet (a továbbiakban: MaNDA), a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelõ Alap, valamint a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, vagy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény szerint médiaszolgáltatási
jogosítványt szerzett szervezetek archívumaiban õrzött,
továbbá az egyéb szervezetek által gyûjtött és õrzött dokumentumokról.”
(2) A Kult. tv. 59. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A MaNDA a miniszter irányítása alatt álló, közgyûjteményként mûködõ önálló költségvetési szerv.
(7) A MaNDA alapfeladata, hogy mozgóképrõl szóló
2004. évi II. törvény 34–35. §-aiban meghatározott feladatai mellett, a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a magyar kulturális örökség részét képezõ értékeket, különösen az irodalmi, képzõmûvészeti, zenei, audiovizuális
alkotásokat számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon
is az utókor számára megõrizze, és széleskörû hozzáférhetõségét megteremtse.”

3. §
E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A nemzeti erõforrás miniszter 28/2011. (VI. 1.)
NEFMI rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális
intézmények 2011. évi szakmai támogatásáról

2. §
(1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A miniszter kialakítja a nemzeti kulturális örökség
részét képezõ kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási
rendszerét a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Film* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, és az egyes mi-
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niszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontja szerinti feladatkörében eljáró
belügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. §
(1) Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás)
az a helyi önkormányzat (a továbbiakban: kérelmezõ) részesülhet, amely mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézményt (a továbbiakban: kedvezményezett) tart
fenn. A támogatás utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendõ
támogatás.
(2) A támogatásra fordítható összeg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 6. pontjában meghatározott összeg
32%-a.

2. §
A támogatás az alábbi feladatokra kérelmezhetõ:
a) állandó kiállítás elõkészítésére, létrehozására, teljes
körû felújítására, vagy korszerûsítésére, beleértve a nemzeti és etnikai kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó
több idegen nyelven elõállított katalógusok, kiállítási vezetõk, ismertetõk és elektronikus tárlatvezetõk megjelentetését;
b) oktatási célú közösségi terek kialakítására Budapesten vagy Pest megyében mûködõ muzeális intézmények
számára.

3. §
(1) A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség
10%-ának megfelelõ saját forrás biztosítása, valamint az,
hogy a kérelmezõ köteles a támogatott fejlesztés keretében
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követõ legalább 5 évig fenntartani. Amennyiben
a megítélt támogatás nem éri el a kérelmezett összeget,
a saját forrást a megítélt összeg alapul vételével kell számítani.
(2) Amennyiben a kedvezményezett önállóan mûködõ
és gazdálkodó költségvetési szerv, vagy megyei múzeumi
szervezet része, és a megyei múzeumi szervezet önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, a kérelmezõnek az (1) bekezdés szerinti saját forrást nem kell biztosítania.
(3) A támogatás feltétele továbbá az, hogy amennyiben
a 9. § a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott bármely
körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység össz-
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költsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint a saját vagy a
kedvezményezett más adataiban, vagy a költségvetésbõl
nyújtott támogatás egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerzõdésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kérelmezõ a tudomására jutástól számított 8
napon belül köteles azt írásban bejelenteni a kultúráért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(4) Nem nyújtható támogatás olyan kérelmezõ részére,
amely
a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
b) az (1) bekezdésben meghatározott mértékû saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy
arról nem nyilatkozik a 4. § (2) bekezdés k) pontja szerinti
módon,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) adósságrendezési eljárás alatt áll,
e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Halászati Alapból, nyújtott támogatások kivételével,
f) az e rendeletben a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
g) nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
h) a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra támogatást nyert el az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból támogatott regionális operatív programok, vagy
az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Program finanszírozása keretében, vagy
i) határidõben nem tett eleget a helyi önkormányzatok
által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó mindenkori zárszámadás keretében történõ
elszámolási kötelezettségének.

4. §
(1) A kérelmezõ a támogatásra vonatkozó kérelmét a
Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2011. június 23-ig történõ rögzítéssel és az 1. melléklet szerinti adatlapon papír
alapon postai úton 2011. június 24-ig együttesen nyújthatja be a miniszterhez a Kincstár – kérelmezõ székhelye szerint – illetékes területi szerve (továbbiakban: Igazgatóság)
útján. Az igénylést 1 eredeti példányban papír alapon, valamint 1 példányban CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.
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(2) A 2. § a) pont alapján benyújtott kérelemhez csatolni
kell a következõ mellékleteket:
a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közmûvelõdési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, valamint a marketingtervet, a közönséghasznosítási és kommunikációs tervet,
b) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes
költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint a
pénzügyi ütemezést,
c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét,
d) a kiállítás látványtervét,
e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztõ formában bemutató kiállítási vezetõ kéziratát,
f) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább
3 oldal terjedelemben,
g) a kiállítás mûtárgyvédelmi szakvéleményét,
h) építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek esetén a jogerõs építési engedélyt és a kapcsolódó mûszaki tervdokumentációt,
i) mûemlék épület esetén a kulturális örökségvédelmi
hatóság engedélyét, amennyiben a munkálatok jellege
alapján jogszabály ezt elõírja,
j) a kedvezményezett biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan, és
k) a képviselõ-testületi határozatot, vagy a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról.
(3) A 2. § b) pont alapján benyújtott kérelemhez a (2)
bekezdés a), b), h) és i) pontjában foglaltakat és a foglalkoztató tér múzeumpedagógiai hasznosításának részletes
tartalmi és módszertani összefoglalását kell mellékletként
csatolni.
(4) A kérelemhez csatolni kell továbbá a támogatást kérelmezõ írásbeli nyilatkozatát
a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási
igényt korábban, vagy egyidejûleg mikor és hol nyújtott
be,
b) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és
hogy rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett
köztartozással,
c) annak tudomásul vételérõl, hogy a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylõi,
kedvezményezetti adataihoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,
az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
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d) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek,
valamint az Áht. 15. § (12) bekezdése szerint vizsgálandó
jogi személy adatait rendelkezésre bocsátja,
e) arról, hogy a támogatási kérelem szabályszerûségének és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzését tudomásul veszi,
f) annak tudomásul vételérõl, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendõ
általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezõ adóterhet másra
áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó
összegét a támogatásból nem számolhatja el, továbbá mellékeli a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
g) arról, hogy a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív
programok, valamint az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Program finanszírozása keretében, és
h) – amennyiben arra sor kerül – a miniszter által elõírt
biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésõbb a 6. § (2) bekezdése szerinti idõpontig.
(5) A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges a
kérelemhez csatolni, amely nem lehet a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.

5. §
(1) Az Igazgatóság az Áht. szerinti vizsgálat során a
nem megfelelõ, hiányos kérelem esetében legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével szólítja fel hiánypótlásra a kérelmezõt. A vizsgálat lezárását követõen a formailag megfelelõ kérelmek eredeti példányát, valamint a CD vagy DVD
lemezen beküldött pályázatot legkésõbb 2011. július 15-ig
az Igazgatóság továbbítja a miniszternek, akit egyúttal tájékoztat arról is, hogy mely pályázatokat nem továbbította
részére.
(2) A pályázatok elsõdleges értékelését a miniszter által
felkért szakemberekbõl álló bizottság (a továbbiakban: értékelõ bizottság) végzi el. Az értékelõ bizottság az értékelés kialakítása során a 4. § szerinti szakmai mellékleteket,
így különösen a forgatókönyvet, látványtervet és a költségvetést mérlegeli, és az észrevételeirõl a 2. mellékletben
meghatározott tartalommal részletes értékelõlapot (a továbbiakban: értékelõlap) készít.
(3) Az értékelõlapok alapján a kultúrpolitikáért felelõs
helyettes államtitkárból, a muzeális intézményekért felelõs fõosztály vezetõjébõl, az értékelõ bizottság képviselõjébõl, valamint a múzeumi szakmai testületek miniszter által felkért tagjaiból álló bíráló bizottság (a továbbiakban:
bíráló bizottság) javaslatot tesz a miniszternek a pályázatok elbírálására.
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(4) A támogatásról a miniszter a bírálóbizottság javaslatait mérlegelve 2011. szeptember 10-ig dönt, és a döntést
legkésõbb 2011. szeptember 15-ig közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.
(5) A támogatási szerzõdést a miniszter és a nyertes kérelmezõk legkésõbb 2011. október 15-ig kötik meg. E határidõnek a kérelmezõ érdekkörében felmerült okból történõ elmulasztása jogvesztõ.

6. §
(1) A miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben kikötni a felmondása, a tõle történõ elállás esetén visszafizetendõ költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékait.
(2) A kikötött biztosítékok rendelkezésre állását legkésõbb a támogatás folyósítását megelõzõen kell biztosítani.
A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján fennálló
kötelezettségek megszûnéséig rendelkezésre kell állniuk.
(3) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyonra nézve – amennyiben az a kérelmezõ tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – a miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben meghatározni
azt az idõpontot, ameddig az csak a miniszter elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, vagy
terhelhetõ meg. A miniszter a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása
érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése
esetén az új tulajdonos a kérelmezõ helyébe – részleges elidegenítés esetén a kérelmezõ mellé –, bérbe vagy más módon történõ használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a kérelmezõ mellé a támogatási szerzõdésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

7. §
(1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy eredeti példányát, valamint a támogatásban részesített kérelmezõk és a részükre jóváhagyott támogatási összegek
jegyzékét legkésõbb 2011. október 20-ig utalványozás
céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás általános szabályai szerint közvetlenül teljesített kifizetéssel
egy összegben a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a támogatási szerzõdések és az (1) bekezdés szerinti jegyzéknek a helyi önkormányzatokért felelõ miniszterhez történõ beérkezését követõ 21 napon belül, de legkésõbb 2011. november 10-ig
folyósítja a kérelmezõk költségvetési elszámolási számlájára.
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8. §

(1) A kérelmezõ gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben elõírt célra használják fel, valamint
hogy a kérelemben megjelölt kedvezményezett – a 3. §
(1) bekezdés szerinti saját forrással együtt – a támogatási
összeghez a kérelmezõ költségvetési elszámolási számlájára történõ megérkezésétõl számított 10 napon belül hozzáférhessen.
(2) A kérelmezõ a kapott támogatás felhasználásáról
2011. december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni.
A támogatásnak a 2011. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. november 30-ig lehet
felhasználni és 2012. december 15-ig kell elszámolni a támogatás összegével.
(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan
ellenõrizheti, és vizsgálhatja, hogy a támogatás a 2. §-ban
meghatározott és a támogatásban részesített kérelmezõ által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.
(4) A támogatásnak a kedvezményezett által levont
vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

9. §
A miniszter jogosult – az általa meghatározott egyéb
esetek mellett – a támogatási szerzõdéstõl elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatási szerzõdésben meghatározott megvalósítási idõszak – amennyiben ez a szerzõdésben szerepel –
kezdõ idõpontjától számított 3 hónapon belül a támogatott
tevékenység nem kezdõdik meg,
b) a 3. § (4) bekezdés a)–d) és f) pontjában meghatározott
valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követõen következik be, vagy jut a miniszter tudomására,
c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzõdésben
foglalt ütemezéshez képest – amennyiben ez a szerzõdésben szerepel – jelentõs késedelmet szenved,
d) a kérelmezõ neki felróható okból megszegi a támogatási szerzõdésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenõrzés-tûrési
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott
tevékenység szabályszerû megvalósítását nem lehet ellenõrizni, vagy a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét megszegi,
e) a kérelmezõ a 4. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
f) a záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy
nem megfelelõ teljesítése esetén.
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10. §

E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság
N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetének fejezeti kezelésû elõirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás
tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.

11. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2012. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

15. szám

ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre
[a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban:
kollégium),
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az
a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokra;
d) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
e) a pedagógusokra;
f) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre
és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
g) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülõ).

2. A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2. §
A nemzeti erõforrás miniszter 30/2011. (VI. 7.)
NEFMI rendelete
a 2011/2012. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási
tárgyú jogszabályok módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében
a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetértésben,
a 12. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola),

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év keretei között
kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik,
a 2011/2012. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja
2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja
2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma – ha e
rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom
nap. A nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma
száznyolcvankettõ nap.
(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)–c) pontban meghatározott kivétellel – 2012. május 3.,
b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévõ szakközépiskolákban 2012. május 25., a Honvédelmi Minisztérium
fenntartásában lévõ szakképzõ iskolában 2012. június 1.,
c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és
fél éves képzésben tanulók részére 2012. január 13.
(4) A tanítási év (szorgalmi idõ) lezárásának, a tanuló
minõsítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése
miatt kiesõ tanítási napokat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. § (16) bekezdésében meghatározottak szerint
nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt
esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2012/2013.
tanítási évben történõ feldolgozásáról.
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3. §

(1) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és
a felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját
– a szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében – az
igazgató határozza meg.
(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés
a szakképzõ iskola elsõ szakképzési évfolyamán február
elsõ hetében is megkezdhetõ. A szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleljen.
(3) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2012. január 13-ig tart.
Az iskolák 2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, kiskorú
tanuló esetén a szülõket az elsõ félévben elért tanulmányi
eredményekrõl. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott
esetben az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja
meg. Az értesítést ettõl a naptól számított öt munkanapon
belül kell megküldeni.
(4) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó
napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelõtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet
meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek
és a fenntartónak.
3. Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli
munkanapok
4. §
A szorgalmi idõ alatt – a tanítási napokon felül – a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai
célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában
hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat
fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról
a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. §
(1) Az õszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 7. (hétfõ).
(2) A téli szünet 2011. december 22-tõl 2012. január
2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2012.
január 3. (kedd).
(3) A tavaszi szünet 2012. április 5-tõl április 9-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap április 10. (kedd).
(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ nap-
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jának változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat
a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdõ és befejezõ napját módosíthatja, ha – a közoktatásról szóló törvény 52. § (16) bekezdésben meghatározottak megtartásával – a heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez
a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevõ iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott idõpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt
a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A felügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondoskodhat.
(7) Az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – a közoktatásról szóló törvény 52. § (15) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is
alkalmazni kell.
4. A vizsgák rendje
6. §
(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben
foglaltak szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben
a szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza
meg.
5. A felvételi eljárás és a beiratkozás
7. §
A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratásának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának
és a beiratkozásnak a rendjét külön jogszabályok, a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését
a 3. melléklet tartalmazza.
6. A tanulmányi versenyek
8. §
(1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi
versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
NEFMI) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket
pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
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(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat
a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi
versenyre, továbbá diákolimpiára történõ felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az
iskolai diákönkormányzat egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az
(1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az
általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetésérõl 2011. október 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak
a NEFMI honlapján való közzétételérõl.
7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenõrzés elrendelése
9. §
(1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2011/2012. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hatodik,
a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedõen.
(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés
p) pontja alapján a 2011/2012. tanévben országos mérés,
értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és
tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérõeszközt az adott kisebbség nyelvén
is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban,
ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén
oktatják.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott méréseket,
értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2012. május 30-án. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2011.
november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.
(4) A Hivatal 2013. február 28-ig országos, intézményi
és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az
intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket
a fenntartóknak, az országos elemzést pedig a NEFMI-nek. A NEFMI az országos elemzést – tájékoztatás céljából – megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az
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Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2013.
május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.
(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szükségleteibõl fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2011. október 14-ig felmérik azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél az
óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló
rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2011. október 28-ig –
a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben
meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott
tanulókkal 2011. december 9-ig kell elvégezniük.
(6) 2012. április 16. és 2012. június 30. között hatósági
ellenõrzés keretében kell elvégezni a sajátos nevelési
igény megállapítására jogosult tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságok mûködési feltételeinek vizsgálatát. A vizsgálatot a Hivatal szakmai
irányításával a kormányhivatalok folytatják le.
8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott
tanulói képességszint-határok
10. §
A közoktatásról szóló törvény 99. § (7) bekezdése szerint meghatározott minimumot – képességszintet –
a 4. melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. §
A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a következõ
17. §-sal és a 17. §-t megelõzõen „Átmeneti rendelkezések” alcímmel egészül ki:
„17. § A minõsítõ testület által 2006-ban és 2007-ben
kiadott „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény”
vagy „Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” minõsítés – 14/B. § (4) bekezdés szerint meghatározott – érvényességi ideje egy évvel meghosszabbodik.”
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14. §

A 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet II. fejezet
3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpontjai:
a) írásbeli: 2010. szeptember 23. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2010. október 11–15.
b) írásbeli: 2011. január 5. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2011. január 17–21.

Az R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint 3. melléklet 17. és 38. sorában az „az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium” szöveg lép.

15. §
(1) Az R. 1. §-a, 2. § (1)–(3) bekezdése, 3–8. §-a, 9. §
(1)–(3) és (5)–(6) bekezdése, 10. §-a és 1–4. melléklete
2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.
(2) Az R. 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet 2013. június 1-jén hatályát veszti.

c) írásbeli: 2011. június 16.
szóbeli és gyakorlati: 2011. június 20–29.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A 2011. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A

B

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû írásbeli érettségi vizsga

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom
egészségügyi alapismeretek,
elektronikai alapismeretek,
építészeti és építési alapismeretek,
gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek,
közgazdasági-marketing alapismeretek,
közlekedési alapismeretek,
mezõgazdasági alapismeretek,
oktatási alapismeretek,
vendéglátó-idegenforgalmi
alapismeretek
matematika
földrajz
történelem
latin nyelv
angol nyelv
–
informatika
orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv,
lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv,
szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár
nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv

C
Idõpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra,
szakmai elõkészítõ tárgyak

október 14., 8.00

matematika
földrajz
történelem
latin nyelv, héber nyelv
angol nyelv
filozófia
informatika
orosz nyelv, egyéb nyelvek

október 18., 8.00
október 18., 14.00
október 19., 8.00
október 19., 14.00
október 20., 8.00
október 20., 14.00
október 21., 8.00
október 21., 14.00

október 17., 8.00
október 17., 14.00
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A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû írásbeli érettségi vizsga

Idõpont

12.
13.

német nyelv

14.
15.

olasz nyelv
kémia, gazdasági ismeretek,
belügyi rendészeti ismeretek

16.
17.
18.
19.

spanyol nyelv
biológia; társadalomismeret
francia nyelv
fizika

német nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
olasz nyelv
kémia, egyéb központi követelményekre
épülõ vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
spanyol nyelv
biológia
francia nyelv
fizika, mûvészeti tárgyak, ének-zene

október 24., 8.00
október 24., 14.00
október 25., 8.00
október 25., 14.00

október 26., 8.00
október 26., 14.00
október 27., 8.00
október 27., 14.00

2. A 2011. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák
A
Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga

1.
2.

szóbeli vizsgák
–

B
Középszintû szóbeli érettségi vizsga

C
Idõpont

november 9–14.
november 17–25.

–
szóbeli vizsgák

3. A 2012. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

1.

A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû érettségi írásbeli vizsga

Idõpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
informatika
latin nyelv
biológia
társadalomismeret
kémia
földrajz
fizika
–
spanyol nyelv
–
–
francia nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
–
latin nyelv, héber nyelv
biológia
–
kémia
földrajz
fizika
rajz és vizuális kultúra
spanyol nyelv
informatika
mûvészeti tárgyak, ének-zene
francia nyelv

május 4., 8.00
május 7., 8.00
május 8., 8.00
május 9., 8.00
május 10., 8.00
május 11., 8.00
május 14., 8.00
május 14., 14.00
május 15., 8.00
május 15., 14.00
május 16., 8.00
május 16., 14.00
május 17., 8.00
május 17., 14.00
május 18., 8.00
május 21., 8.00
május 21., 14.00
május 22., 8.00
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A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû érettségi írásbeli vizsga

Idõpont

19.
20.
21.

–
olasz nyelv
–

22.

orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv,
lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv,
szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár
nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv
gazdasági ismeretek,
belügyi rendészeti ismeretek
egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan), kereskedelmi és
marketing alapismeretek,
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel), mezõgazdasági
alapismeretek, oktatási alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek

23.
24.
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filozófia
olasz nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
orosz nyelv, egyéb nyelvek

egyéb központi követelményekre épülõ
és egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
szakmai elõkészítõ tárgyak

május 22., 14.00
május 23., 8.00
május 23., 14.00
május 24., 8.00

május 24., 14.00
május 25., 8.00

4. A 2012. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1.
2.

A

B

C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga

Középszintû szóbeli érettségi vizsga

Idõpont

szóbeli vizsgák
–

–
szóbeli vizsgák

június 7–június 13.
június 18–29.

II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2011. október 3–4–5–6–7. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2011. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2012. február 1–2–3–6–7. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2012. május 14–15–16–17–18. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2012. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. május–június
2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések
szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2012. január 19. és június 4.
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3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpontjai:
a) írásbeli: 2011. szeptember 22. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2011. október 12–15.
b) írásbeli: 2012. január 4. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2012. január 16–20.
c) írásbeli: 2012. május 29.
szóbeli és gyakorlati: 2012. június 4–15.
4. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmények vizsgarendjét.
5. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját
a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége
2012. május 29-én is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai
nem teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének
szükségességérõl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
I. A NEFMI által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Dráma
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Horvát nyelv és irodalom
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
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Orosz nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Román nyelv és irodalom
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Történelem

II. A NEFMI által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
Cigány népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Horvát népismeret
Görög nyelv és irodalom
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv és irodalom
Román népismeret
Szerb nyelv és irodalom
Szerb népismeret
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv és irodalom
Szlovén népismeret

Mûvészeti Tanulmányi Versenyek
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények tanulói részére
XII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
XIII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
VII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
XII. Országos Gitárverseny
VII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és IV. Országos Csembaló Verseny
IV. Országos Hárfaverseny
VII. Országos Maros Gábor Ütõhangszeres szóló- és duó Verseny
IX. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
X. Országos Mélyrézfúvós Verseny
II. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny
IV. Országos Harmonikaverseny
I. Országos Jazz-zenei Verseny
IV. Országos Textilmûves-, Bábkészítõ-, Bõrmûves Verseny
V. Országos Festészetverseny
IV. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére)
IV. Országos Modern-kortárstánc Verseny
IV. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)
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A mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
V. Országos Énekverseny
VIII. Országos Zenekari Verseny
IV. Hárfaverseny
III. Országos Népzenei Verseny
IX. Országos Zongoraverseny
XIII. Országos Oboa- és Fagott-verseny
V. Országos Néptáncverseny (szólótánc)
XXI. Országos Rajzverseny
XV. Országos Népmûvészeti Verseny
XV. Országos Mintázásverseny

III. A NEFMI által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei
Hallássérült tanulók XXVI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Hallássérültek XXX. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVII. országos komplex tanulmányi versenye
XXVIII. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

3. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2011/2012.
tanévben

A

B

Határidõk

Feladatok

1.

2011. 09. 16.

2.

2011. 09. 30.

3.

2011. 10. 15.

4.

2011. 10. 31.

A NEFMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába
történõ jelentkezésrõl.
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsõ kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus
aláírással vagy papír alapú megerõsítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.
A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében.
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez elõírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.
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A

B

Határidõk

Feladatok

5.

2011. 11. 18.

6.

2011. 12. 10.

7.

2011. 12. 12.

8.

2011. 12. 15.

9.
10.

2012. 01. 20.
2012. 01. 20.

11.
12.

2012. 01. 20., 14.00
2012. 01. 21., 10.00

13.

2012. 01. 26., 14.00

14.

2012. 01. 27.

15.

2012. 01. 28., 10.00

16.

2012. 01. 31.

17.
18.

2012. 02. 01.
2012. 02. 02., 14.00

19.

2012. 02. 09.

20.

2012. 02. 09.

21.

2012. 02. 17.

22.
23.
24.
25.

2012. 02. 20.–03. 09.
2012. 03. 13.
2012. 03. 14–19.
2012. 03. 20.

26.

2012. 03. 23.

27.

2012. 04. 02.

28.

2012. 04. 04.

29.

2012. 04. 19.
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A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ gimnáziumok,
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervezõ középfokú intézmények
jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre
közvetlenül a vizsgát szervezõ – a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjára történõ pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ pályázatok
benyújtása.
Az egységes írásbeli vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik a Hivatalnak
a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõkkel.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésre és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk számára az
érintett középfokú intézményekben.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõ, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezõk számára az érintett középiskolákban.
A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú iskola
nevét és címét.
Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezõk
számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményérõl
a tanulókat.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevõ intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás egyidejû elõzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Arany János Programirodájának bevonásával – értesítik az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak,
a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).
A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi
azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
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A

B

Határidõk

Feladatok

30.

2012. 04. 25.

31.

2012. 05. 02–11.

32.
33.

2012. 05. 02.–08. 31.
2012. 05. 15.

34.
35.

2012. 05. 25.
2012. 06. 20.

36.
37.
38.
39.

2012. 06. 27–29.
2012. 07. 31.–08. 03.
2012. 08. 06–24.
2012. 08. 22–24.

40.

2012. 08. 31.

15. szám

A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2012. 05. 11-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrõl.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõjének.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.
Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idõben).
A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola értesíti az
illetékes jegyzõt.

4. melléklet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelethez
A 2009/2010. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire esõ képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell
sorolni.)
Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
– 1. alatti 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.
Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
– 1. alatti 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 mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem
el:
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;
2. gyümölcslé: a gyümölcslevekrõl és egyes hasonló,
emberi fogyasztásra szánt termékekrõl szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I.
Fejezet 1. pontjának a) alpontjában meghatározott, hozzáadott cukrot és édesítõszert nem tartalmazó termék;
3. iskolagyümölcs-program: a mezõgazdasági piacok
közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl
(„az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a
továbbiakban: tanácsi rendelet) 103ga. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal
jelölt program;
4. közoktatási intézmény: a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott és a közoktatási törvény 37. §-a szerint nyilvántartásba vett intézmény;
5. tagintézmény: a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti intézményegység;
6. tanítási év: a közoktatási törvény 52. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam;
7. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létrejött termelõi szervezetek társulása;
8. termelõ: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság, aki vagy amely az 1. mellékletben – összhangban
a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével – szereplõ
terméket állít elõ;
9. termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk
a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint
a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és
a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltéte-
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lekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2)
bekezdésében foglaltakra;
10. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel
a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.
2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai
2. §
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás
vehetõ igénybe a közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés
b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók)
a 2011/2012. tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt
termékekkel az ott meghatározott mértékben történõ ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendõ
támogatás.
(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.
(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet
szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási
intézmények.
3. Az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre
vonatkozó elõzetes jóváhagyás
3. §
(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet, társulás és termelõ (a továbbiakban: kérelmezõ) vehet részt, aki vagy
amely rendelkezik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történõ részvételre vonatkozó elõzetes jóváhagyásával
(a továbbiakban: elõzetes jóváhagyás).
(2) Az elõzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmezõ
a) az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának
napján zöldség-gyümölcs termelõi csoportként, termelõi
szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy
b) aki vagy amely e rendelet hatálybalépését megelõzõ
két évben benyújtott területalapú támogatás iránti kérelme
alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplõ gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást
kapott.
(3) Az elõzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmezõ az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával
kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló,
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2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében elõírt kötelezettségek teljesítését.
(4) A kérelmezõ iskolagyümölcs-programban történõ
részvételének az iskolagyümölcs-program 2009/2010.
tanévi végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet, valamint az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet
szerinti elõzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása
nélkül – az (1) bekezdés szerinti elõzetes jóváhagyásnak
tekintendõ feltéve, hogy a kérelmezõ az (5) bekezdésben
meghatározott kérelembenyújtási határidõ elsõ napján
megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(5) A kérelmezõ a 2. melléklet szerinti adattartalmú elõzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ napon – közzétett nyomtatványon 2011.
június 10-éig kizárólag személyesen nyújthatja be az
MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az elõzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(6) Az MVH azoknak a kérelmezõknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történõ részvételét elõzetesen jóváhagyta, legkésõbb 2011. június 16-áig
közzéteszi a honlapján.
4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás
4. §
(1) Az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre
elõzetesen jóváhagyott kérelmezõ e rendelet hatálybalépésének idõpontjától kezdõdõen egy vagy több közoktatási
intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek
a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történõ kiszállítására.
(2) Egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott idõszak vonatkozásában csak egy kérelmezõvel köthet megállapodást. Tagintézmény megállapodás
megkötésére nem jogosult.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a közoktatási intézménybe
a 2011/2012. tanév elsõ évfolyamára beiratott tanulóknak
és a közoktatási intézményben a 2010/2011. tanévben az
1–3. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

15. szám
5. §

(1) Ha az MVH a megállapodást a 12. § (1) bekezdése
szerinti arányos visszaosztást követõen hagyja jóvá, a kérelmezõ jogosult a visszaosztással csökkentett mennyiség
alapján az egyes idõszakokon belüli szállítási idõszak
arányos csökkentésére.
(2) Ha az arányos visszaosztás miatt a kiosztás utolsó
napjára a megállapodás alapján jutó termék mennyisége
a jogosult tanulók 6. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti számát nem éri el, e mennyiség nem szállítható ki.
(3) A közoktatási intézmény köteles alávetni magát az
MVH által hivatalból indított, az e rendeletben, valamint
a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenõrzésnek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre.

6. §
(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezõ és a közoktatási intézmény, mint szerzõdõ felek
között létrejött, a 4. § (1) bekezdés szerinti megállapodás
legalább az alábbiakat tartalmazza:
1. a kérelmezõ neve, székhelye, adószáma, regisztrációs
száma;
2. a közoktatási intézmény neve, székhelye, adószáma,
OM azonosító száma;
3. a teljesítés helyszíne vagy helyszínei;
4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
5. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma (az
összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adat);
6. a szállítandó (támogatott) termékek megnevezése, és
a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülõ,
adagban meghatározott mennyisége;
7. a szállítandó termék adagban meghatározott teljes
mennyisége és értéke (eladási ára) idõszakonkénti bontásban, amelyrõl a kérelmezõ teljesítési idõszakonként, az átadott termék adagját is tartalmazó gyûjtõszámlát állít ki
(az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített
adat);
8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minõségû termékek mennyisége (pl. integrált
termesztésbõl származó termék, ökológiai termesztésbõl
származó termék mennyisége);
10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérõ intézkedések
közül legalább egy alkalmazott kísérõ intézkedés és annak
tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedéssel érintett tanulók létszáma, és annak rögzítése,
hogy a közoktatási intézmény, a kérelmezõ vagy mindkettõ felelõs-e a kísérõ intézkedés megvalósításáért;
12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás
teljesítése során az 5., 6. és 10. §-ban foglaltak szerint
járnak el;
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13. a kérelmezõ kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 15. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételt teljesíti;
14. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a 15. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;
15. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a megállapodásban rögzített szállítási
gyakoriság mellett a kiszállított termék minõségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítja;
16. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az
azt jóváhagyó határozat közlését követõ napon lép hatályba és a határozatban jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
17. a kérelmezõ és a közoktatási intézmény képviseletére, valamint költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelõsségvállalásra jogosult személyek aláírása.
(2) A 3. melléklet 1. pontja szerinti kísérõ intézkedés
önállóan nem, csak más kísérõ intézkedés kiegészítéseként
alkalmazható, a 3. melléklet 6. pontja szerinti kísérõ intézkedés kizárólag a kérelmezõ és a közoktatási intézmény
közös felelõsségével alkalmazható.
(3) A megállapodás kötelezõ tartalmi elemeit magában
foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelõ nyomtatványt az
MVH a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány
mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A termékkel való ellátás elsõ idõszaka 2011. szeptember 19-tõl november 30-ig (a továbbiakban: elsõ teljesítési idõszak), a termékkel való ellátás második idõszaka
2012. január 2-tól március 16-ig (a továbbiakban: második
teljesítési idõszak), míg a termékkel való ellátás harmadik
idõszaka 2012. április 2-tól június 15-ig (a továbbiakban:
harmadik teljesítési idõszak) tart. Legalább két teljesítési
idõszakban kell terméket szállítani. A termékkel való ellátás idõtartama teljesítési idõszakonként nyolc hét.
5. A megállapodás jóváhagyása
7. §
(1) A kérelmezõnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyása iránti
kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ tíz napon belül – közzétett nyomtatványon 2011. július 7-éig
kell postai úton benyújtania az MVH Piaci Támogatások
és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(2) A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez
mellékelni kell a 4–6. § szerint megkötött megállapodások
eredeti példányát.
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(3) A kérelmezõ a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyására egyetlen kérelmet nyújthat be.
(4) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy
a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel
meg az e rendeletben elõírtaknak, az MVH – a 16. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – hiánypótlásra szólítja fel
a kérelmezõt. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza
a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a hiányzó megállapodás, vagy megállapodások hiánypótlás
keretében, utólag már nem nyújthatók be.
(5) Az MVH a megállapodások jóváhagyásakor a szállítható termékeket és a termékmennyiséget a 6. § (4) bekezdése szerinti idõszakokra külön-külön határozza meg.
(6) Az MVH a megállapodás jóváhagyására irányuló
kérelemrõl hozott döntését 2011. szeptember 5-éig közli
a kérelmezõvel. A kérelmezõ köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekrõl a közoktatási intézményt tájékoztatni.
(7) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján
a közoktatási intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.
6. A támogatás igénylõi
8. §
A támogatási összeget az a kérelmezõ igényelheti:
a) amelynek az iskolagyümölcs-programban történõ
részvételét az MVH elõzetesen jóváhagyta, és
b) amely rendelkezik legalább egy közoktatási intézménnyel kötött és az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerinti megállapodással.
7. A támogatott termék
9. §
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH
által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban
meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) és (2) bekezdése
szerinti minõségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek
megfelelõ, az Európai Unióban megtermelt, az 1. mellékletben meghatározott termék lehet.
(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

10. §
(1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell
felelnie a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK,
a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. de-
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cember 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet I. mellékletében elõírt forgalmazási-minõség szabványokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méretûnek kell lennie.
(2) A támogatás akkor nyújtható, ha a szállítandó termék megfelel a növényvédõszer-maradék határérték elõírásoknak.
(3) A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az
esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az darabolt,
fogyasztásra elõkészített és az 1. mellékletben elõírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.
(4) A tanulónként kiosztásra kerülõ termék mennyisége
hetente legfeljebb négy adag, foglalkozási naponként legfeljebb egy adag termék. Hetente legalább kétféle terméket
kell kiosztani.
(5) Ha a termék kiosztásának idõpontjában a teljesítés
helyszínén jelenlévõ tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló
távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz
képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (3) bekezdésére
figyelemmel a tanulók között a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési
idõszakon belül a termékkel való ellátás idõtartamának növelésével osztható ki.
(6) A közoktatási intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés
szerinti tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségérõl naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzõkönyvet vezetni azon termékekrõl, amelyek a közoktatási
intézményben történõ tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzõkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
a) a közoktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzõkönyv készítõjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége (adag vagy darab),
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, aláírások (jegyzõkönyv készítõje, oktatási
intézmény vezetõje).
(8) Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben
az átvételért felelõs személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minõsége nem felel meg a 9. §-ban és
az (1) és (2) bekezdésben elõírtaknak, köteles a minõségi
kifogást jegyzõkönyvben rögzíteni és azt a szállítóval aláíratni, valamint a jegyzõkönyv másolatát a szállító részére
átadni. A szállító köteles együttmûködni a közoktatási intézménnyel a minõségi kifogás jegyzõkönyvezése során.
A minõségi kifogásról a közoktatási intézmény köteles az
MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzõkönyv másolatát mellékelni.
(9) A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstõl eltérõ idõpontban
kiosztani.
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8. A támogatás forrása
11. §
Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági
rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alapján meghozott C(2011) 2008 végleges számú, 2011. március 30-i bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, és ehhez
kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.
9. Visszaosztási eljárás
12. §
(1) Amennyiben a 4–6. § szerinti megállapodások
összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezõk által
igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja
a 11. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH
meghatározza a 11. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi
keret és a 4–6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban
foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát.
A megállapodás alapján idõszakonként és termékenként
szállítható adagok számát ennek az aránynak megfelelõen
csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 10. §
(4)–(5) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 6. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti számát
nem érinti.
10. A kifizetési kérelem
13. §
(1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a 7. melléklet
szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a 2011. szeptember 19. és
november 30. közötti idõszakban, a 2012. január 2. és március 16. közötti idõszakban, valamint a 2012. április 2. és
június 15. közötti idõszakban kiszállított termékre vonatkozóan idõszakonként egy alkalommal, az adott idõszak
végét követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH-hoz
postai úton kell benyújtani.
(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az egy teljesítési idõszakban kiszállított összes támogatott termékrõl kiállított, teljesítési idõszakonkénti gyûjtõszámlákat, amelyeken a kiszállított adag mennyisége darabszámban van feltüntetve és a gyûjtõszámlák összesítõjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
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(3) A kérelmezõ legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott megállapodásait érintõ OM azonosító-változásokról.
(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott
határidõn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet
11. cikkének (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények
kerülnek alkalmazásra.
(5) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek
tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.
(6) Az MVH a támogatás kifizetésérõl a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követõ három hónapon belül gondoskodik.
11. Az igényelhetõ támogatás mértéke
14. §
(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelõen leszállított és kiosztott, a 9–10. §-ban elõírtaknak megfelelõ termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára
vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza
a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmezõ a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és
egy fõre számított értéke ne haladja meg a kétszáz forint
bruttó összeget.
(2) Az MVH a támogatást a 11. § szerinti források arányának megfelelõen az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból, és ehhez kapcsolódóan a Magyar Köztársaság
2012. évi költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.
12. Az európai iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ plakát
15. §
(1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmezõ azon közoktatási intézmények részére, amelyekkel az MVH által
jóváhagyott megállapodást kötött a bizottsági rendelet
14. cikkében foglalt elõírásoknak és a bizottsági rendelet
III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek
megfelelõ plakátot a szállítások kezdetét követõ tizenöt
napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési
helyszínek számával egyezõ számban átadja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a közoktatási intézmény
a kérelmezõtõl az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat
a program teljes idõtartama alatt a székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevõ tagintézményei fõbejáratánál elhelyezze.
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13. Ellenõrzés, jogkövetkezmények
16. §
(1) Az MVH a 2011. július 7. után benyújtott – a
4–6. §-ban foglaltaknak megfelelõ – megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben
a megállapodások alapján igényelhetõ támogatás mértékét
a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal
csökkenti.
(2) Ha egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésében meghatározott idõszak vonatkozásában több megállapodást is kötött, akkor az MVH a közoktatási intézmény
összes megállapodását elutasítja.
(3) Az MVH a 7. § (4) bekezdése, valamint a 13. §
(5) bekezdése szerinti határidõn túl teljesített hiánypótlást
döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.
(4) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelõen a kérelmezõ és a közoktatási intézmény
által kötött, a 4–6. § szerinti megállapodás teljesülésének
adminisztratív és helyszíni ellenõrzését az MVH végzi
úgy, hogy teljesítési idõszakonként legalább a bizottsági
rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezõt ellenõriz. Ezen felül az MVH ellenõriz minden olyan kérelmezõt, amelynél a 2010/2011. tanév, illetve a 2011/2012.
tanév elsõ vagy második teljesítési idõszakára vonatkozóan meg nem felelést állapított meg. Az MVH a helyszíni
ellenõrzés során a támogatási kérelemhez mellékelt gyûjtõszámlák tõpéldányai mellett az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb,
e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott
feltételek teljesülését is ellenõrizheti.
(5) Az MVH a helyszíni ellenõrzést megelõzõen felszólíthatja a kérelmezõt a kísérõ intézkedések idõpontjának
bejelentésére.
(6) Ha az MVH az ellenõrzése során azt állapítja meg,
hogy a kérelmezõ a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban elõírt
bármely feltételt nem teljesítette, akkor az MVH
a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében,
vagy
b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését
a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.
(7) Amennyiben a kérelmezõ által a 6. § (4) bekezdésében meghatározott bármely idõszakban kiszállított termékek mennyisége a kérelmezõnek az MVH által az adott
idõszakra jóváhagyott valamennyi megállapodása alapján
szállítható teljes mennyiség kevesebb, mint 90%-a, úgy
a leszállított mennyiségre esõ támogatási összeget az
MVH a le nem szállított mennyiségre esõ támogatás mértékével csökkenti.
(8) Amennyiben a kérelmezõ által a 6. § (4) bekezdésében meghatározott bármely idõszakban kiszállított termé-
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kek mennyisége egy adott megállapodás alapján szállítható teljes mennyiség kevesebb, mint 60%-a, az adott idõszakban a kérelmezõ részére a megállapodására vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 5%-a jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül. A szállítható teljes mennyiségbe és a le nem szállított mennyiségbe az
5. § (2) bekezdése szerint le nem szállított mennyiség nem
számít bele.
(9) Ha az MVH helyszíni ellenõrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) és
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági
rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelõen a (6) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelõ
termék mennyiségére esõ támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(10) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer,
hogy a kérelmezõ által kiszállított termék nem felel meg
a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor
a (9) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása
mellett, a kérelmezõ részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül és az
MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelõen a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott idõszak végén 12 hónapra visszavonja a kérelmezõ iskolagyümölcs-programban
történõ részvételre vonatkozó jóváhagyását, amely által
a kérelmezõ kizárásra kerül a 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-programban való részvételbõl.

17. §
(1) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget az e rendelet 10. §
(9) bekezdésében, valamint a megállapodás 1. pontjában
elõírt, a termék tanulók részére történõ kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény
által ki nem osztott támogatott termékek e rendelet alapján
kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(2) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a termékek 10. § (5) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elõ, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor
fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(3) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 15. § (2) bekezdése és a 10. § (6)–(7) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének
5%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minõsül.
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(4) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt
kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított
ellenértékének 20%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
14. Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 21. § 2012. január 31-én lép hatályba.

19. §
Ez a rendelet
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet, és
b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az
iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-,
feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint
banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. §
A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
44/2010. (XII. 22.) VM rendelet 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

21. §
Hatályát veszti az iskolagyümölcs-program 2010/2011.
tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM
rendelet.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

15. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1735

1. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
A támogatott termékek és a támogatás mértéke
1. A 2011. szeptember 19. és november 30. közötti elsõ teljesítési idõszak vonatkozásában az alábbi:
A

B

C

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás mértéke (Ft/adag)

1 db
8 dkg
1 db
1 db
1 db
4 db
2 dl

40
80
75
75
75
50
100

1 db
10 dkg
1 db
10 dkg

50
40
25
25

1.

Gyümölcs

1.1.

alma

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

körte
õszibarack
nektarin
szilva
100%-os gyümölcslé
Zöldség
paradicsom
Sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)
étkezési paprika (tv vagy kápia)
karalábé

2.

egész
szeletelt

A 2012. január 2. és március 16. közötti második teljesítési idõszak vonatkozásában az alábbi:
A

B

C

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás mértéke (Ft/adag)

1 db
8 dkg
1 db
2 dl

40
80
75
100

10 dkg
1 db

40
50

1.

Gyümölcs

1.1.

alma

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

körte
100%-os gyümölcslé
Zöldség
sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)
étkezési paprika (tv vagy kápia)

3.

egész
szeletelt

A 2012. április 2. és június 15. közötti harmadik teljesítési idõszak vonatkozásában az alábbi:
A

B

C

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás mértéke (Ft/adag)

1 db
8 dkg
1 db
1 db
2 dl

60
80
75
75
100

1 db
10 dkg
1 db
10 dkg

60
40
50
25

1.
1.1.

Gyümölcs
alma

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

körte
nektarin
100%-os gyümölcslé
Zöldség
paradicsom
sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)
étkezési paprika (tv vagy kápia)
karalábé

egész
szeletelt
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2. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
Az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezõ azonosító adatai.
1.2. A kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A kérelmezõ típusának az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM
rendelet 1. § 7–10. pontjának megfelelõ megjelölése.
4. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy
a) kijelenti, hogy a Bizottság 288/2009/EK rendelete alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon közoktatási intézmények tanulói által történõ fogyasztás céljára szállítja, amelyek
vonatkozásában a támogatást igényli;
b) vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi
végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet 4–6. §-a szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelõen szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az
érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;
c) vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja
esetén az MVH büntetõeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;
d) vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére bocsátja;
e) kijelenti, hogy a közoktatási intézményekkel kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben
feltünteti a közoktatási intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított
termék mennyiségét;
f) aláveti magát az MVH által végzett ellenõrzésnek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és
a fizikai ellenõrzésre.
5. Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.

3. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérõ intézkedések
1. Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Minimális kötelezõ tartalom:
a) A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
b) Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülõknek és a gyermekeknek
ba) Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok (pl. kísérõ intézkedés),
bb) Szülõknek: a program fõbb jellemzõi, a szállított termék, minõségi leírás és a minõség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság stb.,
bc) Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program fõbb jellemzõi (a korosztály számára érthetõ tartalommal és formában);
c) Tájékoztató anyagok a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeirõl, egészséges táplálkozásban betöltött szerepérõl (tanulók részére elkészíteni kötelezõ, szülõk tanárok részére opcionális);
d) Oktatási segédanyagok: a zöldség- és gyümölcsfajok bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermesztés bemutatása,
a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermõtájak bemutatása;
e) A szállítóval megállapodást kötött közoktatási intézmények felsorolása;
f) Kapcsolattartó személy(ek) a kérelmezõnél és az elérhetõségeik.
2. Zöldség-gyümölcs termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanulmányutak.
Minimális követelmény: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevõ tanuló részére biztosítani. A tanulók ismerjék meg a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat (csomagolás, válogatás, tárolás, szállítás) vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest munkáit.
3. Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat
érintõ ismeretek fejlesztése érdekében.
4. Az egészséges étkezési szokásokat és gyümölcs- és zöldségágazatot érintõ ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevõ tanuló részére legalább három foglalkozási alkalommal.
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5. A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevõ összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom
tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerûsítõ feliratot, ábrát.
6. Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:
1. táblázat
Gyümölcs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A

B

Termék

Adag/fõ

Körte
Meggy
Cseresznye
Kajszi
Õszibarack
Nektarin
Szilva
Piros ribiszke
Fekete ribiszke
Málna
Szeder
Szamóca
Csemegeszõlõ
Sárgadinnye
Görögdinnye
Dió (héj nélkül)
Mandula (héj nélkül)

1/4 vagy 1/6 db
3 dkg
3 dkg
2 db
1/4 vagy 1/6 db
1/4 vagy 1/6 db
2 db
3 dkg
3 dkg
3 dkg
3 dkg
3 dkg
3 dkg
1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fõ
1 db (min. 3 kg)/30 fõ
3 dkg
3 dkg

2. táblázat
Zöldség
A

B
Termék

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sárgarépa
Zeller
Hónapos retek
Cékla
Uborka
Paradicsom
Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

8.
9.
10.
11.
12.

Fejes saláta
Karfiol
Brokkoli
Karalábé
Zöldborsó

Adag/fõ

3 dkg
3 dkg
3 db
3 dkg
3 dkg
1/2 vagy 1/4 db
Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai –
1/4 vagy 1/6 db
1 fej/ 20 fõ
3 dkg
3 dkg
1 db/8 fõ
3 dkg (szemes)

A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott
termékként kiosztásra kerül.
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4. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl a .......................................................................................................................................................................
(székhelye: .................................................................................................................................................................................................)
adószáma: .................................................................................................................................................................................................
regisztrációs száma: ...................................................................................................................................................................................
képviseli: ....................................................................................................................................................(a továbbiakban mint szállító),
másrészrõl a ...............................................................................................................................................................................................
(székhelye: .................................................................................................................................................................................................)
adószáma: ..................................................................................................................................................................................................
OM azonosító száma: ...............................................................................................................................................................................
képviseli: .......................................................................................................................................................(a továbbiakban mint átvevõ)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott
termékeket szállít az átvevõ részére, az átvevõ pedig vállalja, hogy a terméket átveszi és az 1–4. osztályos tanulói részére
kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló
51/2011. (VI. 6.) VM rendelet 10. §-a szerinti minõségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek.
A szállítandó termék származási helye:
Magyarország;
EU.
Magas minõségû termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésbõl származó termék aránya:
Global gap tanúsítvánnyal rendelkezõ termék aránya:
Bio termék aránya:

%
%

%

3. A teljesítés helyszíne(i)
A közoktatási intézmény székhelye:
.................................................. (helység) .................................................... (út/utca/tér) ............. (házszám)
A tagintézmény neve:
...................................................(helység) ................................................... (út/utca/tér) .............. (házszám)
4. A teljesítési idõszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történõ szállítások idõszaka:
a) 2011. szeptember 19-tõl november 30-ig (8 hét),
b) 2012. január 2-tõl március 16-ig (8 hét), és
c) 2012. április 2-tõl június 15-ig (8 hét) tart.
A teljesítési idõszak alatti szállítások száma: .............................................................................................alkalom/hét.
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5. A szállítandó termék mennyisége
A 4. a) pont szerinti idõszakban
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)

A tanulónként kiosztásra kerülõ termék
mennyisége (adag/hét) (B)

A szállítandó termék teljes mennyisége
(adag) (A x B x 8)

A tanulónként kiosztásra kerülõ termék
mennyisége (adag/hét) (B)

A szállítandó termék teljes mennyisége
(adag) (A x B x 8)

Összesen:

A 4. b) pont szerinti idõszakban
1–4. osztályos tanulók száma összesen (A)

A szállítandó termék megnevezése

Összesen:

A 4. c) pont szerinti idõszakban
1–4. osztályos tanulók száma összesen (A)

A szállítandó termék megnevezése

Összesen:

6. A termék kiosztásának idõpontja:
elsõ tanóra elõtt;
tanórán;
tanórák közti szünetben;
tízórai szünetben;
napköziben;
egyéb: .....................................................
7. Számlázás
A leszállított termékrõl a szállító teljesítési idõszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét és az
átvevõ OM azonosítóját is tartalmazó gyûjtõszámlát állít ki. A gyûjtõszámlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által
igényelhetõ támogatás fedezi.
8. Számviteli elszámolás az átvevõnél, ha az költségvetési szerv
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tõkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
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bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Mûködési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tõkeváltozás.
9. Kísérõ intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási idõszak alatt az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott (valamely) kísérõ intézkedés(ek) megvalósításáért felelõs szerzõdõ fél:
szállító;
átvevõ;
közösen.
A kísérõ intézkedés(ek), amelye(ke)t az idõszak alatt megvalósít:
Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Zöldség-gyümölcs termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanulmányutak.
Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek
fejlesztése érdekében.
A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek oktatása.
A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny,
pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).
Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet
3. mellékletének 6. pontja szerinti mennyiségben.
A kísérõ intézkedés(ek) tervezett költsége: ................................................. Ft
A kísérõ intézkedés megvalósításának terjedelme (elérhetõsége):
helyi;
régiós;
országos.
A kísérõ intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fõ
10. A szerzõdõ felek kötelezettségei
Az átvevõ köteles:
1. az 1–4. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségérõl naprakész nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstõl eltérõ idõpontban kiosztani;
3. az MVH által végzett, a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó ellenõrzéseknek – különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre – magát alávetni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minõségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzõkönyvet vezetni azon termékekrõl, amelyek a közoktatási intézményben történõ tárolás alatt
romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minõségi kifogást jegyzõkönyvben rögzíteni, és minõségi kifogásról az MVH-t
értesíteni;
7. az európai iskolagyümölcs programot népszerûsítõ plakátot a program teljes idõtartama alatt a fõbejáratánál
elhelyezni.
Az átvevõ intézmény kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság
mellett a kiszállított termék minõségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítja.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegérõl az átvevõt tájékoztatni.
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az európai iskolagyümölcs programot népszerûsítõ plakátot
a szállítások kezdetét követõ tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával
egyezõ számban átadja
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11. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követõ napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik. valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló
51/2011. (VI. 6.) VM rendelet 4., 5. 6., és 10. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelybõl .................. példány a szállítót, ................ példány
az átvevõt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 2011.

.............................................
szállító

.............................................
átvevõ

5. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmezõ azonosító adatai.
1.2. A kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma (db).
3.1. A szállítandó termék teljes mennyisége (termékenként az adagok számának megjelölésével).
4. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
5. Csatolt dokumentumok,
5.1. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodás(ok) egy eredeti példánya.
6. Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.
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6. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
A támogatott termékekre vonatkozó minõségi követelmények
Az e rendelet alapján támogatott terméknek a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK
bizottsági rendelet I. mellékletében elõírt forgalmazási-minõség szabványokban meghatározott I. osztályra vonatkozó
követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:
1. A gyümölcs mérete az alábbi, 1. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
1. táblázat
A

B

Termék

Minimum méret

1. alma
2. körte
3. õszibarack
4. nektarin
5. szilva

65 mm
60 mm
73 mm
67 mm
28 mm

2. A zöldség mérete az alábbi 2. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
2. táblázat
A

B

Termék

Minimum méret

1. Étkezési paprika
2. Paradicsom

40 mm
47 mm

3. A 100%-os gyümölcslé típusai az alábbiak:
almából, körtébõl, barackból és meggybõl készített gyümölcslé 0,2 literes kiszerelésben.
4. Szeletelt almára vonatkozó követelmények:
fényvédõ fóliába csomagolt és tartósítószermentes

7. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmezõ azonosító adatai.
1.2. A kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. Az igénylés alapját képezõ idõszak megjelölése.
3.1. A megjelölt idõszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.
3.2. A megjelölt idõszakra igényelt támogatás összege (Ft).
4. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy
a) kijelenti, hogy a kérelemnek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben, a 288/2009/EK bizottsági rendeletben, valamint
az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendeletben foglalt feltételeit
megismerte és azoknak megfelel,
b) kijelenti, hogy a kérelem alapját képezõ megállapodás(ok)ban vállalt kötelezettségeit teljesítette,
c) kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
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5. Csatolt dokumentumok.
5.1. A teljesítési idõszakban kiszállított összes támogatott termékrõl kiállított, teljesítési idõszakonkénti
gyûjtõszámlák.
6. Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.

8. melléklet az 51/2011. (VI. 6.) VM rendelethez
A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat
– az „1566” sort követõen – a következõ sorokkal egészül ki:
(Sorszám

KSH

Önkormányzat)

1567
1568
1569

0216355
0614410
0331468

Szentlászló
Kübekháza
Fülöpháza

HATÁROZAT
A Kormány 1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozata
a 2011. évi egyházi kiegészítõ támogatás forráshiányának megoldásával kapcsolatos
kormányzati feladatokról
1. A Kormány a 2011. évi egyházi kiegészítõ támogatás forráshiányának megoldása érdekében, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. §-a alapján elrendeli a 2011. május–június hónapban kifizetendõ egyházi kiegészítõ támogatáshoz szükséges 1 609 282 894 forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 3. Egyházi szociális intézményi
normatíva kiegészítése jogcím-csoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések
cím terhére.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XX.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
19

244389

Szociális célú humánszolgáltatások
3

Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
1

Mûködési költségvetés
5

XI.

Egyéb mûködési célú kiadások

3

Rendkívüli kormányzati intézkedések

–1 609 283

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

1 609 283

Miniszterelnökség

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

297102

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XX.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
19

244389

Szociális célú humánszolgáltatások
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

1 609 283

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 elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

idõarányos

Állami Számvevõszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

1 609 283

I.
negyedév

II.
negyedév

1 609 283

III.
negyedév

IV.
negyedév
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5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
A nemzeti erõforrás miniszter 18/2011. (VI. 10.)
NEFMI utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. §
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján
2011. május 1. napjától a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet fõigazgatói pályázatának lebonyolításáig, de legfeljebb hat hónap idõtartamra Lovas Lajost a
Magyar Nemzeti Filmarchívum miniszteri biztosává
nevezem ki.

A honvédelmi miniszter 61/2011. (VI. 2.) HM
utasítása
a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
odaítélésének rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) bekezdés
f) pontja alapján, figyelemmel a Hvt. 97. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt feladatokra, valamint a honvédelmi nevelés elmélyítése és a katonai alapismeretek népszerûsítése érdekében az alábbi utasítást adom ki:

2. §
1. §
A miniszteri biztos feladatai:
a) a Magyar Nemzeti Filmarchívum irányítása, és az
igazgatói jogkör teljes gyakorlása;
b) a Magyar Nemzeti Filmarchívum alapító okiratának
módosítását követõen létrejövõ Magyar Nemzeti Digitális
Archívum és Filmintézetnek a teljes nemzeti kultúrkincs
digitalizálását és elérhetõvé tételét szolgáló munkájának
megalapozása;
c) az intézményi átalakulás folyamatának irányítása a
rendelkezésre álló költségvetési források feletti rendelkezési joggal;
d) a Magyar Nemzeti Filmarchívumhoz tartozó filmterjesztési jogoknak a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. számára történõ átadásáról való gondoskodás.

3. §
A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti erõforrás
miniszter a kultúráért felelõs államtitkár útján irányítja.

4. §
A miniszteri biztos helyettes államtitkári juttatásokra
jogosult, fenti tevékenysége ellátásáért külön díjazásban
nem részesül.

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói
irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre.

2. §
A magyarországi középiskolák nappali tagozatos tanulói (a továbbiakban: tanulók) érdeklõdésének a honvédelmi tevékenység felé történõ orientálása érdekében „Béri
Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj” elnevezéssel évente
ösztöndíj kerül odaítélésre.

3. §
(1) Az ösztöndíjra kizárólag magyarországi középiskolák nappali tagozatos, magyar állampolgársággal rendelkezõ azon tanulói pályázhatnak, akik az ösztöndíjpályázat
kiírását követõ tanévben (a továbbiakban: megpályázott
tanév) részt vesznek a „Katonai alapismeretek” tantárgy
oktatásában.
(2) Az ösztöndíjat évente a 4.50 feletti tanulmányi eredményt elérõ, példás magaviseletû, testnevelésbõl legalább
„jó” érdemjegyet elért tanulók nyerhetik el, egy tanév
idõtartamára.
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(3) A tanulók a megpályázott tanévet megelõzõ tanév
végén elért tanulmányi eredményeik alapján nyújthatnak
be pályázatot.
(4) A (2) bekezdésben foglalt feltételek meglétérõl szóló igazolást az oktatási intézménytõl szerzi be a pályázatot
benyújtó tanuló.

4. §
A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
a) a honvédelmi tárcánál nyugállományba helyezett,
vagy a honvédelmi tárcánál hivatásos, szerzõdéses, kormány-tisztviselõi, vagy közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott szülõ(k);
b) az oktatási intézmény vezetõje által hitelesített, illetve igazolt, honvédelemhez kötõdõ aktív tevékenység;
c) a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezeti
tagság, és a szervezetben végzett kimagasló tevékenység,
melyet – utóbbi esetben a tevékenység részletezésével – a
társadalmi szervezet vezetõje igazol;
d) a honvédelem eszméjéhez köthetõ tudományos diákköri tevékenység.

15. szám
7. §

A pályázatot minden naptári év május 31-ig írja ki a HM
a miniszter erre vonatkozó elõzetes döntése alapján. A pályázat közzététele a HM honlapján, a Honvédelmi Közlönyben, továbbá lehetõség szerint a pedagógiai szakmai
lapokban történik.

8. §
Az ösztöndíjbizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli
ki. A bizottság ügyrendjét, szervezetét saját maga állapítja
meg. Az ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatokat a
HM Humánpolitikai Fõosztály Oktatási és Tudományszervezõ Osztály végzi.

9. §
Az ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal HM I. objektum
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
végzi.

10. §
5. §
(1) Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 33%-ának személyi jövedelemadóelõleggel növelt összege, melynek folyósítása a tanév idõszakában (10 hónap) havonta, a pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól szóló 39/2008. (HK 9.) HM utasítás
alapján történik.
(2) Tört hónap esetén az ösztöndíjat a teljes havi mérték
összegében kell kifizetni.

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba. Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a HM
Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj alapításáról és
az ösztöndíj odaítélésérõl szóló 105/2006. (HK 20.) HM
utasítás hatályát veszti.
(2) Jelen utasítás hatálybalépése nem érinti a
2010/2011-es tanévre a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj alapításáról és az ösztöndíj odaítélésérõl
szóló 105/2006. (HK 20.) HM utasítás alapján elnyert
ösztöndíjak folyósítását.
Dr. Hende Csaba s. k.,

6. §
Egy tanévben legfeljebb 50 fõ részesíthetõ az ösztöndíjban.

honvédelmi miniszter
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KÖZLEMÉNY
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
ágazati szakképesítés központi programjának jóváhagyásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés központi programja (tanterve) kiadásra került.

1.

OKJ
sorszáma

Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

60.

Azonosító száma

52

214

01

0000

Megnevezése

Jóváhagyási
száma

Lakberendezõ 1/ 109322/2011

A jóváhagyott központi programok, ajánlott képzési programok elérhetõek és díjmentesen letölthetõek a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (www.nive.hu)
honlapjáról.
A kiadásra kerülõ központi programok az intézmények számára ajánlásként jelennek meg.
Budapest, 2011. június 3.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.
nemzeti erõforrás miniszter
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
Budapesti Corvinus Egyetem
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
Közgazdasági Intézetbe
teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens oktatási feladatai:
– a Magyar gazdaságtörténet, a Vállalkozások története címû tárgy oktatása alapszakon és mesterszakon, idegen nyelven;
– bachelor- és mesterszintû tantárgyakhoz kapcsolódóan tananyagfejlesztés önállóan, illetve az intézeti kollégákkal
együttmûködve;
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– kutatási projektek indítása a magyar gazdaságtörténet, különös tekintettel az agrárgazdaság-történet témakörében;
– pályázati tevékenység és részvétel az intézet hazai és nemzetközi kutatásaiban;
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratok szerkesztésében, illetve kiadványokban
való publikációk és tudományos kopnferenciákon való részvétel).
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– legalább öt éve szerzett PhD tudományos fokozattal,
– széles körû oktatási tapasztalata van a felsõoktatásban magyar és idegen nyelven az európai és a magyar gazdaságtörténet témakörében,
– kutatási nemzetközi és hazai gyakorlattal és publikációkkal rendelkezik az agrárgazdaságtan-történet, a vidékfejlesztés gazdaságtörténeti összefüggéseiben,
– képes új tantárgyak, tananyagok kidolgozására,
– legalább középfokú angol nyelvvizsgával,
– publikációk által bizonyítottan jelen van a hazai és nemzetközi tudományos életben.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hazai és nemzetközi pályázati témavezetésben szerzett tapasztalattal rendelkezik,
– konferencia-elõadást tart angol nyelven,
– oktatásszervezési, tantárgyfejlesztési, tárgyfelelõsi tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus
Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Rend II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti
Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
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Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot, személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján való
közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és
döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre iárnyuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló oklevelek
és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@unicorvinus.hu elektronikus címre kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.
Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
1

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

1750

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

15. szám

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Hort Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3014 Hort,
Szabadság tér 40.
Tel.: (37) 378-001
Fax: (37) 378-982

Horti Napközi Otthonos
Óvoda
3014 Hort,
Iskola út 3.
Óvodavezetõ

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,
óvodapedagógusi szakvizsga.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. okt. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget és szakképzettséget, illetve óvodapedagógusi szakvizsgát igazoló om.,
b., korábbi munkaviszonyra
vonatkozó igazolások,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Óvodavezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Hort Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Óbarok Község
Önkormányzata
2063 Óbarok,
Iskola u. 3.

Napközi Otthonos Óvoda
Kindergarten Óbarok
2063 Óbarok,
Vázsony u. 20.
Óvodavezetõ

Felsõfokú
óvodapedagógus v.,
német nemzetiségi
óvodapedagógus,

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 14-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl
számított 15. nap.
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óvodapedagógus szakvizsga, legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság.

Pehi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
45. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló hiteles
om., b., részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, kézzel írott
motivációs levél, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
személyesen vagy postai
úton, „Óvodavezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Óbarok Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Borbíró Mihály
polgármester
Tel.: (22) 704-147

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskola, a
Közokt.tv. 17–18. §-a
szerint felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakképesítés.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselõtestület döntése alapján.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
b., képesítést, végzettséget
igazoló hiteles om., szgy-ról
szóló eredeti igazolás, részletes szakmai ön., vpr.,
kötelezettségvállalási nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozóan,
adatvédelmi nyilatkozat.

Boldva Község
Önkormányzata
3794 Boldva,
Széchenyi út 5.
Tel./fax: (46) 399-022

Szathmáry Király Ádám
Körzeti Általános Iskola
3794 Boldva,
Mátyás király út 46.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Az intézmény Boldva,
Ziliz, Nyomár, Hangács
községes közös fenntartásában, Társulási Megállapodás alapján mûködik.
Lf.: az intézmény törvényes mûködésének biztosítása, a pedagógiai munka
szakmai irányítása. Az általános iskola intézményvezetõi feladatainak
ellátása.
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Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és
ellenõrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelõen.

4

A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1490/2011., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
Pc.: Boldva Község
Önkormányzata
f.: dr. Gadóczi Bertalan
mb. körjegyzõ
www.boldva.hu

Budapest Fõváros
VII. Kerület
Erzsébetváros
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Erzsébetvárosi
Kéttannyelvû
Általános Iskola,
Szakiskola és
Szakközépiskola
1073 Budapest,
Kertész u. 30.
Igazgató

Jogszabályban meghatározott felsõfokú szakirányú
v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év szgy., megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Sóház u. 14.
Tel.: 06 (30) 655-6477

Iskolaigazgató

Felsõfokú képesítés, az
iskolában pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges iskolai v.
és/vagy szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

Heves Megyei Közgyûlés
Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
Tel.: (36) 521-340
Fax: (36) 521-428

Lesznai Anna
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Szakiskola
3000 Hatvan,
Ratkó J. út 10.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A munkavégzés helyszíne
Dunaföldvár és 40 km-es
körzete.
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Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán szerzett
értelmileg akadályozottak
pedagógiája, vagy tanulásban akadályozottak
pedagógiája (oligofrénpedagógus) szakirányú
képesítés, legalább 5 év

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. júl. 12.
Pehi: 2011. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., 30 napnál nem régebbi
b., ön., om., a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
12. § (4) pontjára vonatkozó
nyilatkozat, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Mûvelõdési és
Sport Iroda
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: (1) 462-3394
ÁEI: 2011. szept. 1.
Alkalmazás módja: munkaviszony.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: 2011. aug. 19.
Pc.: Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár, Pf. 29.
ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: Kjt. és Korm.
rendelet 5. § (2) és (14) bekezdésében foglaltak szerint.
A vezetõi megbízás határozott idõre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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Gelse Községi
Önkormányzat
8774 Gelse,
Kossuth L. u. 20.
Tel.: (93) 560-001
Fax: (93) 360-001
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Lf.: az irányadó jogszabályokban és a munkaköri
leírásban meghatározottfeladatok ellátása.

pedagógus munkakörben
szerzett szgy., a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörbenfennálló, illetve a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás, pedagógus szakvizsga, vagy a
Közokt.tv. 128. § (8) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõ pedagógus
szakvizsgával egyenértékû
v., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Pbhi: a KSZK honlapján történõ elsõdleges közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
a legalább 5 év szgy.-t
igazoló szakmai ön., az álláshely betöltéséhez szükséges
végzettséget, szakképesítést
igazoló hiteles om., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ és
a fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, b., nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
ajánlott küldemény formájában, 2 nyomtatott, összefûzött példányban, és 1 CD lemezen elektronikusan formában kell benyújtani.
Pc.: Heves Megye
fõjegyzõje
f.: telefonon.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 8.

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges fõiskolai v., pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
5 év vgy., felhasználói
Lf.: az intézményfenntartó szintû informatikai rendtársulásban önállóan mûszerismeret, B kategóriás
ködõ és gazdálkodó intéz- jogosítvány, vagyonnyilatmény nevelõ-oktató mun- kozat-tételi eljárás lefolykájának irányítása, ellenõr- tatása, magyar állampolzési, munkáltatói, vezetõi, gárság, büntetlen elõélet,
szakmai, gazdálkodási és
cselekvõképesség.
alapító okirat szerinti felElõny: közoktatás-vezetõi
adatok ellátása, kapcsolat- szakvizsga.
tartás a fenntartóval.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 13.
Pehi: 2011. aug. 10.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat a
hatályos jogszabályok
szerint a pályáztatási eljárásban résztvevõ szervezetek
véleményezik, ezt követõen
Gelse, Gelsesziget, Kilimán,
Alsórajk, Kerecseny és
Orosztony Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete dönt.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
Többcélú Intézmény
8774 Gelse,
Kossuth L. u. 74.
Igazgató (teljes munkaidõ)
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Kunszállás Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6115 Kunszállás,
Dózsa Gy. u. 24.
Tel.: (76) 587-621
Fax: (76) 587-622

2
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3

4

Az igazgató egyben az
Általános Iskola intézményegység vezetõje is.

Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû határozott,
együttmûködõ, precíz,
pontos, problémamegoldó
és konfliktuskezelõ
készség.

Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, szakmai ön.,
végzettséget igazoló om,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
697-2/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
iskolaigazgató.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás
jogát fenntartja.
Pc.: Gelse Községi
Önkormányzat
f.: Szegedi Ferenc
Tel.: (93) 360-379,
06 (30) 997-7661

Kunszállási Közös
Igazgatású
Közoktatási Intézmény
Igazgató

Büntetlen elõélet, a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdéseiben
meghatározott, pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskola
v. és szakképzettség,
figyelemmel a 18. §
(7) bekezdésében foglaltakra is, vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú melléklet I. rész
I/2. b) pontja szerinti v.,
vagy a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. §
(1) bekezdése szerinti v.,
továbbá pedagógus szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016.
aug. 15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
vp. a pótlékalap 230%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, az intézmény menedzselésével
kapcsolatos elképzelések, b.,
végzettségeket, pedagógus
szakvizsga meglétét igazoló
om., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
a magasabb vezetõi beosztásával a Kjt. 41. §-ban és
43/A. §-ban meghatározott
összeférhetetlenség nem
áll fenn, adatvédelmi
nyilatkozat.

Az intézmény a következõ
feladatokat látja el: általános iskolai és óvodai nevelés-oktatás, bölcsõdei ellátás, közmûvelõdési és
könyvtári feladatok, házi
segítségnyújtás, szociális
étkeztetés.
Lf.: a jogszabályokban
meghatározott magasabb
vezetõi feladatok, valamint
az intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történõ ellátásához
szükséges tevékenységek
ellátása.
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Szigetszentmárton Község
Önkormányzati Képviselõtestülete
2318 Szigetszentmárton,
Telkes u. 10.
Tel.: (24) 456-325

2

Általános Iskola és
Könyvtár
2318 Szigetszentmárton,
Duna u. 4/B
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Közokt.tv.
54–55. §-ban meghatározott intézményvezetõi
feladatok.

3
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illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, vgy.

A pályázatot postai, illetve
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Kovács Imre
polgármester
E-mail:
jegyzo@kunszallas.hu
Tel.: 06 (70) 380-2265
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 6.

Az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség, kémia-fizika-matematika szakos
pedagógus v., társalgási
szintû német nyelvismeret,
nyelvoktató kisebbségi
(német) nevelési-oktatási
intézményben szerzett
szgy., vgy., felhasználói
szintû számítástechnikai
ismeretek.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug.
14-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 10.
Pehi: 2011. aug. 11.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokról a képviselõtestület a jogszabályokban
elõírt véleményezési határidõ
lejártát követõ testületi
ülésen dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szgy. meglétére
vonatkozó igazolás, vpr.,
végzettséget igazoló om., b.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
632/2011., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
Pc.: Szigetszentmárton
Község Önkormányzata
f.: Gécs Józsefné jegyzõ
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Heves Megyei Közgyûlés
Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
Tel.: (36) 521-340
Fax: (36) 521-428

Heves Megyei
Önkormányzat
Pedagógiai Szakmai és
Közmûvelõdési Szolgáltató
Intézménye
3300 Eger,
Szarvas tér 1.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, legalább 10 év megfelelõ
szgy., fennálló, illetve a
megbízással egyidejûleg
létesítendõ határozatlan
idõre szóló közalkalmazotti alkalmazás,
szakvizsga vagy a
Közokt.tv. 128. § (8) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõ pedagógus
szakvizsgával egyenértékû
v., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõny: legalább 3 év vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: Kjt. és Korm.
rendelet 5. § (2) és (14) bekezdésében foglaltak szerint.
A vezetõi megbízás határozott idõre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ elsõdleges közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
a legalább 5 év szgy.-t
igazoló szakmai ön., az álláshely betöltéséhez szükséges
végzettséget, szakképesítést
igazoló hiteles om., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ és
a fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, b., nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
ajánlott küldemény formájában, 2 nyomtatott, összefûzött példányban, és 1 CD lemezen elektronikusan formában kell benyújtani.
Pc.: Heves Megye
fõjegyzõje
f.: telefonon.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 14.

Lf.: az irányadó jogszabályokban és a munkaköri
leírásban meghatározott
feladatok ellátása.
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Izsák Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
6070 Izsák,
Szabadság tér 1.
Tel.: (76) 568-062
Fax: (76) 569-001

Általános Mûvelõdési
Központ
6070 Izsák,
Kossuth L. u. 39.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

Az ÁMK alapító okiratában meghatározott
alapfeladatok ellátására
megfelelõ felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû szakképzettLf.: vezeti és irányítja az
ség, legalább 5 év szgy.,
Izsáki Általános Mûvelõdési Központot, e feladatán vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, bünbelül az alapító okiratnak
tetlen elõélet, cselekvõkémegfelelõen az intézményességeit: óvodai, általá- pesség.
nos iskolai (gyógypedagó- Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki az ingiai tagozattal), alapfokú
mûvészetoktatási, könyvtá- tézménynél közalkalmari és tájékoztatási – közmû- zotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyvelõdési). A pedagógiaimûvelõdési program alap- idejûleg közalkalmazotti
ján gondoskodik a külön- (pedagógus) munkakörbe
kinevezhetõ.
bözõ intézményegységek
együttmûködésérõl, tevékenységük összehangolásáról; felel az intézmény
szakszerû, hatékony és
törvényes mûködéséért, a
takarékos gazdálkodásért.
Szakmai feladatainak
részletes felsorolását a
Közokt.tv. 54–55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait
az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv.
94. §-a tartalmazza.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló om., szgy.
igazolása, b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a
Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség, adatvédelmi
nyilatkozat.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
932/2011., valamint a munkakör megnevezését: Izsáki
Általános Mûvelõdési Központ magasabb vezetõi beosztása: ÁMK igazgató.
Pc.: Izsák Város
Önkormányzata
f.: www.izsak.hu

Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata
6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel./fax: 525-090

Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény
6775 Kiszombor,
Szegedi u. 2.
Intézményvezetõ

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016.
szept. 30-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap
próbaidõ.
Pbhi: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést
követõ 15. nap.
Pehi: 2011. aug. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., részletes szakmai ön.,

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mellékletében elõírt szakirányú
szakképzettség, valamint
a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
Az Egyesített Egészségmelléklete szerinti képesíügyi és Szociális Intéztés, legalább 5 év felsõfomény az alábbi ellátásokat kú végzettséget vagy felnyújtja: bölcsõdei ellátás,
sõfokú szakmai képesítést
gyermekjóléti szolgálat,
igénylõ, a gyermekvédeházi segítségnyújtás,
lem, a szociális ellátás, az
étkeztetés, családsegítés,
egészségügyi ellátás, illetidõskorúak nappali ellátá- ve a közoktatás területén
sa, szállást biztosító idõsek végzett munkakörben
klubja, védõnõi ellátás,
szerzett szgy.,
fogorvosi ellátás, mikrotérségi feladatok koordinálása.
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Kiszombor, Ferencszállás,
Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori
Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény
Szociális Alapszolgáltatás
és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása
Kiszombor, Ferencszállás,
Klárafalva községek tekintetében látja el a szociális
alapszolgáltatással és a
gyermekjóléti szolgálattal
kapcsolatos feladatokat.

büntetlen elõélet, szociális
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõny: vgy.

vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést igazoló
hiteles om., a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a
gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton, „kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányban a pályázati kiírást érvénytelennek
nyilvánítsa.
Pc., f.: Szegvári Ernõné
polgármester

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mellékletében elõírt v.: szociális
munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális
munkás, okleveles szociAz intézmény tevékenységi álpolitikus, szociális szakvizsga, legalább 5 év felköre: szociális- és gyersõfokú végzettséget vagy
mekjóléti alapfeladatok
(étkeztetés, házi segítség- felsõfokú szakmai képesínyújtás, családsegítés, nap- tést igénylõ, a gyermekvépali ellátás, gyermekjóléti delem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
szolgáltatás).
illetve a közoktatás területén
végzett munkakörben
Lf.: Mór Mikrokörzeti
szer
zett szgy., büntetlen
Intézményi Társulás
Szociális Alapszolgáltatási elõélet.
Központ Alapító Okiratában foglalt tevékenységek
és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása. Az intézmény
Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában foglaltaknak megfelelõ vezetése,
az intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában
foglaltaknak megfelelõ

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 60 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálásáról Mór Városi
Önkormányzat Képviselõtestülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., iskolai végzettséget és szakképzettséget
igazoló om., szgy. igazolása,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek

Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi
irányítása.

Mór Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8060 Mór,
Szent István tér 6.
Tel.: (22) 560-802
Fax: (22) 560-822
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Szociális Alapszolgáltatási
Központ
8060 Mór,
Bajcsy u. 7.
Intézményvezetõ
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vezetése, az intézmény
gazdálkodásának a feladatellátást szolgáló vagyonnak a törvények szerinti
mûködtetése.
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védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban,
írásban és azzal egyidejûleg
– a b.-t, ill. a végzettséget
igazoló okiratokat kivéve –
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Fenyves Péter
polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 20.

Csuha Antal
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4485 Nagyhalász,
Arany J. u. 9.
Tel./fax: (42) 202-205,
(42) 526-022

Igazgatóhelyettes
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai v., 5 év szgy.
Elõny: határozatlan idejû
kinevezés a nagyhalászi
Csuha Antal Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlöny, KSZK honlapján történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2011. aug. 29.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot nyomtatott formában, személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Csuha Antal Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Óvodája,
Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája,
Diákotthona
és Gyermekotthona
2890 Tata,
Új út 21.
Tel.: (34) 587-470
Fax: (34) 587-471

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Diákotthona és Gyermekotthona
Hegyháti Alajos
Tagintézménye
2853 Kömlõd,
Szabadság u. 23.
Tagintézmény-vezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, értelmileg akadályozott, vagy oligofrénpedagógia szakos szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár, legalább
5 év gyógypedagógiai
intézményben szerzett
szgy., legalább 5 év
gyógypedagógiai intézményben szerzett vgy.,
felhasználó szintû
MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás
jogosítvány, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 8.
Pehi: 2011. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az Igazgatótanács véleményezése alapján
a kinevezést a fõigazgató
adja.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., fejlesztési program, ön.,
b., végzettséget igazoló om.,
adatvédelmi nyilatkozat.

Lf.: értelmileg akadályozott gyermekek oktatását-nevelését végzõ
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tagintézmény igazgatási
feladatainak ellátása.
Együttmûködés a székhely
intézménnyel, valamint a
komáromi tagintézménnyel.

Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szakmai felkészültség, a fogyatékkal élõ
emberek elfogadása, szervezõ és együttmûködõ
készség.

A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1143/2011., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.
Pc.: Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona
f.: www.tataidiakotthon.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 7.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
2740 Abony,
Bicskei u. 2.
Tel./fax: (53) 360-133

2 fõ logopédus tanár

Békési Kistérségi
Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
5630 Békés,
Jantyik M. u. 21–25.

Békési Kistérségi
Fõiskola, zongora tanári
Általános Iskola,
szak, büntetlen elõélet.
Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Alapfokú Mûvészeti
Tagintézmény
5630 Békés, Petõfi S. u. 1.
Zongora szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)
Lf.: zongora szaktanítás
általános iskolás korú
gyermekeknek.

Szakirányú v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a beérkezéstõl
számított 15 munkanap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., iskolai végzettséget igazoló hiteles om., b.
A pályázatot 2 példányban,
zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc.: Nagy Andrea igazgató
ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a tagintézmény-vezetõ véleményének
kikérésével az igazgató dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
I-86/2011., valamint a munkakör megnevezését: alapfokú mûvészeti iskola zongora szakos tanár.
Pc.: Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
f.: Bagoly László
Tel.: 06 (20) 400-2311
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Bókay János
Humán Kéttannyelvû
Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: (1) 313-1067
Fax: (1) 313-1674

2 fõ angol szakos tanár

Komplex Általános Iskola
1107 Budapest,
Gém u. 5–7.
Tel.: (1) 261-7691

2 fõ logopédiai tanár
terapeuta

Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Sóház u. 14.
Tel.: 06 (30) 655-6477

Táncpedagógus
néptánc szakos
(részmunkaidõs)

Bánki Donát Gimnázium
és Szakközépiskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi út 2.
Tel./fax: (25) 412-247

Mûszaki tanár

3

Egyetemi v.
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ÁEI: 2011. aug. 25.
Jelentkezés azonnal.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
f.: Nagy Zoltán igazgató
Szakirányú felsõfokú v.,
szgy.
Elõny: saját gépkocsi,
40 km-en belüli lakhely.

Népzenetanár
citera szakos
(részmunkaidõs)

ÁEI: 2011. szept. 1.
Alkalmazás módja: munkaviszony.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: 2011. aug. 19.
Pc.: Levendula Mûvészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár, Pf. 29.

Kohász vagy gépész szak- ÁEI: 2011. aug. 15.
irányú egyetemi v.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
f.: Gyöngyössy Csaba
igazgató

Sándor Frigyes Zeneiskola Ütõtanár
Alapfokú Mûvészetoktatási (félállás)
Intézmény
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla út 6/A
Tel./fax: (25) 412-520

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
f.: Balogh Zoltán András
igazgató

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Gimnázium,
Szakközépiskola és
Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
E-mail: info@gblsz.hu

Számítástechnika vagy
informatika szakos tanár
Közgazdásztanár
turizmus vendéglátás vagy
kereskedelem-marketing
szakirány

Egyetemi v.
Elõny: a két szak kombinációja.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Jelentkezés: írásban.
Pc.: Deme Edina igazgató

Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
8960 Lenti,
Templom tér 11.
Tel./fax: (92) 351-176

Zongoratanár
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)

Zenemûvészeti fõiskolán
szerzett szakirányú v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
Pc.: Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Tel.: 06 (30) 348-5814

Zongoratanár
(óraadó)
Rézfúvóstanár
(részmunkaidõs)
Gitártanár
(óraadó)
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Szegedi Mûszaki és
Környezetvédelmi
Középiskola és Szakképzõ
Iskola
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-750
Fax: (62) 558-759

Elektronika–elektrotechnika mérnöktanár

Informatika tanár
Környezetvédelemmérnöktanár
Történelem–magyar
szakos tanár

Kereskedelmi és
Idegenforgalmi
Középiskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri út 5.
Tel.: (47) 552-094
Tel./fax: (47) 352-611

Ügyvitel–bármely
szakos tanár
szakoktató
(szakács–pincér
szakterület)

4

ÁEI: 2011. aug. 29.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: 2011. aug. 12.
A munkakör elsõsorban
OKJ szakmák oktatására
irányul.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., ön.,
2 hónapnál nem régebbi b.

Gépészmérnök-tanár

Bárdos László Gimnázium
2800 Tatabánya,
Gál István ltp. 701.
Tel.: (34) 339-571
Fax: (34) 311-749

1763

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. aug. 24.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 3.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevelek, b., esetleges referenciák megjelölése.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Pleier Tamás
igazgató Tel.: (34) 512-351
E-mail:
pleier.tamas@gmail.com,
bardos@blg.sulinet.hu
ÁEI: 2011. aug. 15.
f.: Szabó István igazgató

Angol–bármely
szakos tanár
Matematika–bármely
szakos tanár
gazdasági szaktanár
(idegenforgalmi
szakterület)

Egyéb álláshelyek
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

II. Kerület Pedagógiai
Szakszolgálat
1022. Budapest,
Marczibányi tér 1.
Tel.: (1) 335-0716
E-mail:
gazdasagi@2kerpszsz.hu

Gyógytestnevelõ
(21 óra)

Testnevelõ–
gyógytestnevelõ v.
Elõny: gyt. gyakorlat,
uszodai oktatói
tapasztalat.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 20.
A pályázatot elektronikus
úton kell benyújtani.
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Mezõkovácsházi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai
Intézet
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 169.
Tel.: (68) 381-796

2

Logopédus
(teljes állás,
határozatlan idõre)

3

Szakirányú fõiskolai v.
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ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: a beadást követõ
15 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b., om.
Pc.: Boda Olga
intézményvezetõ

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Egyetem, informatikus
könyvtáros, pályakezdõ –
maximum 1 év szgy.,
felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások), ECDL, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.

Wass Albert
Mûvelõdési Központ és
Városi Könyvtár
2870 Kisbér,
Városház tér 1.

1

Könyvtáros
(teljes munkaidõ)
Lf.: feldolgozó és olvasószolgálati feladatok
ellátása.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2/7/2011., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
Pc.: Wass Albert Mûvelõdési
Központ és Városi Könyvtár
f.: Puskás Teréz igazgató
Tel.: (34) 353-903

Gara Község Önkormányzatának pályázati felhívása
közmûvelõdési feladatellátás átadására
1. Gara Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a jogszabály szerinti kötelezõ önkormányzati közmûvelõdési feladatellátás átadására.
2. A pályázat célja az, hogy az Önkormányzatnak a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: tv.) 76. §-ában meghatározott közmûvelõdési feladatai,
továbbá a tv. 79. §-ában, valamint Gara Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 14/2007. (IX. 17.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott, az Önkormányzatot terhelõ közmûvelõdési feladat-ellátási
kötelezettségei teljesítésének feladatát, és ezzel együtt az önkormányzati tulajdonú Mûvelõdési Ház cél szerinti üzemeltetését, az Önkormányzat a nyertes pályázónak – az egymással kötött közmûvelõdési megállapodásban foglaltak szerint – átadja.
3. A közmûvelõdési megállapodással létrehozott jogviszony hatálya 2011. szeptember 1-jétõl 2012. augusztus 31-ig
áll fenn. Az Önkormányzat a pályázat céljaként rögzített feladatok ellátásához a 2011. évre a közmûvelõdési feladatellátás éves önkormányzati támogatásának 3 577 000 Ft-os összegébõl a szerzõdéses jogviszony létrehozásától számított idõarányos összeget, azaz 1 190 000 Ft-ot, az ezt követõ naptári években pedig a közmûvelõdési feladatellátás éves önkormányzati támogatásának teljes összegét, támogatásként biztosítja a nyertes pályázónak.
4. A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában közremûködõ személyektõl megkövetelt szakképzettség:
legalább középfokú közmûvelõdési szakképesítés.
5. Pályázók lehetnek azok a jogi személyek (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság) és magánszemélyek
(vállalkozó), akikkel a tv. 78–79. §-ai alapján közmûvelõdési megállapodás köthetõ.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet, és
– a pályázó szakmai tapasztalatának, referenciáinak, eddigi közmûvelõdési tevékenységének bemutatását.
7. A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó közmûvelõdési feladatellátásra vonatkozó jogosultságának igazolására szolgáló dokumentumok másolatát, így például
= nonprofit szervezetek esetében a bírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát, az alapszabály, illetve alapító okirat másolatát,
= gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés, vagy a társasági szerzõdés másolatát,
= vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, továbbá a feladatot ellátó személy(ek) azon képesítési,
ill. szakképzettségi okiratainak másolatát, amelyek tanúsítják a feladatellátásra való jogosultságot;
– nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról, továbbá arról, hogy a hivatkozott törvény 8. §
(1) bekezdés szerinti feltételek bármelyikének megvalósulása esetén eleget tesz a törvény idézett szakasza (1)–(2) bekezdésében foglalt kötelezettségének.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat megtekinthetõ a www.gara.hu honlapon és a hivatal hirdetõtábláján.
A pályázatokat Gara Község Önkormányzat Képviselõ-testület címére (6522 Gara, Kossuth L. u. 62.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ leteltét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázó írásbeli értesítést kap 2011. október 15-éig.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ a Körjegyzõségi Hivatal körjegyzõjétõl kérhetõ [6522 Gara, Kossuth
L. u. 62.; e-mail: körjegyzoerika@t-online.hu, tel.: [06 (79) 456-322].
Faa Béla s. k.,
polgármester

Közlemény oklevél érvénytelenítésérõl
Láng Lászlóné (a. n.: Tankó Jolán; sz.: Sajószentpéter, 1969. február 6.)
Törzskönyvi szám: levelezõ: L-XXVI-1543/2004.
A fõiskolai szintû mûszaki szakoktatói szakképesítést igazoló oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és
Informatikai Kara 2007. június 11-én 126-G/2007. sz. alatt állított ki, elveszett.
Helyette 2011. június 10-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Kovács Viktor s. k.,
fõtitkár

Közlemény bizonyítvány érvénytelenítésérõl
A P08J 000036. sorozatszámú érettségi bizonyítványt visszavontam, érvénytelenítettem.
Veszprém, 2011. május 25.
Szarka László s. k.,
igazgató
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdetek a
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM (Budapest)
rektori megbízatásának ellátására
A megbízás 2012. január 1-jétõl 2016. június 30-ig szól.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség, amely kapcsolódik az egyetem által mûvelt tudományágakhoz,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– kiemelkedõ tevékenységével a hazai és a nemzetközi tudományos élet elismert képviselõje legyen,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi, szervezési, gazdálkodási ismerettel és gyakorlattal rendelkezik,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.
A rektor feladatai: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az
egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása a teljesítményorientált ösztönzés módszereivel, a változó körülményekhez való jobb alkalmazkodást segítõ centralizált és decentralizált
szervezeti megoldásokkal,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása, a hatékony szervezeti és mûködési rend kialakításával,
– az egyetem képviseletének ellátása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése,
– az intézményfejlesztést szolgáló humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok
szerinti – rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése
és összefogása.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását igazoló dokumentumokat,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– munkaprogramot, amely tartalmazza a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
A rektori pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett
munkájának ismertetésére, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint az egyetem honlapján
való közzétételhez – a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.
A pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján – http://www.nki.hu – 2011. július 22-én történt megjelenését követõen 2011. augusztus 31-ig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium, Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055
Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az egyetemen a Rektori Hivatal vezetõje, dr. Kerezsi Marica ad.
[Cím: 1093 Budapest, Fõvám tér 8., tel.: (1) 482-5024.]
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 10.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Corvinus Egyetem rektori megbízatására”.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gyömrõ Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.
Tel.: (29) 330-011
Fax: (29) 330-078

Gyömrõ Város
Önkormányzatának
Bóbita Óvodája
2230 Gyömrõ,
Pázmány u. 52.
Óvodavezetõ

Hárskút Község
Önkormányzata
8442 Hárskút,
Fõ u. 10.
Tel./fax: (88) 272-916

Német Nemzetiségi Óvoda
8442 Hárskút,
Fõ u. 10.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Szakirányú fõiskolai vagy
egyetemi v., legalább 5 év
szgy., közoktatás-vezetõi
ill. azzal egyenértékû
vezetõi szakvizsga.

ÁEI: képviselõ-testületi
döntés alapján.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30. nap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.
Pc.: Gyenes Levente
polgármester
f.: Volcz Zoltánné
oktatásügyi fõtanácsos
Tel.: (29) 330-011/129 mellék

Fõiskola, jogszabályban
elõírt felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, nemzetiségi
óvodapedagógusi v. a
Közokt.tv. 18. § (2) beLf.: óvodavezetõi és
kezdése szerint, a neveléóvodapedagógusi feladatok si-oktatási intézményben
ellátása. A Közokt.tv. sze- pedagógus munkakörben
rint az óvoda irányítási, el- fennálló, határozatlan idõlenõrzési, munkáltatói fel- re szóló alkalmazás, illetadatainak ellátása, alapító ve a megbízással egyideokirat szerinti feladatok
jûleg pedagógus munkaellátása, kapcsolattartás a
körben történõ, határozatfenntartóval.
lan idõre szóló alkalmazás, legalább 5 év szgy.,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a szakértõi bizottság
írásbeli véleményének, valamint a Korm. rendeletben
felsorolt, egyéb véleményezésre jogosultak véleményezési határidejének lejártát
követõ elsõ testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
benyújtása utáni bizottsági
meghallgatás és javaslat
kialakítását követõ képviselõ-testületi ülésen.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., részletes szakmai ön.,
képesítést igazoló om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
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elképzeléssel, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy intézményvezetõi megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Hárskút Község
Önkormányzata
f.: tel.: (88) 272-916
E-mail: harskutonkor@invitel.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
július.
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
Tel.: (42) 524-530
Fax: (42) 531-154

Gyermekek Háza
Déli Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Búzaszem Nyugati Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Búza u. 7–17.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Eszterlánc Északi Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Tas u. 1–3.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Tündérkert Keleti Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Kert köz 8.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, vagy a pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, sikeres
pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítése, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pehi: 2011. nov. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
a Korm. rendelet 14/C. §
(1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
hiteles om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások, szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
az intézmény nevét és a
munkakör megnevezését.
A pályázat kiírója fenntartja
azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.
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Lf.: az intézmény
szakszerû és jogszabályoknak megfelelõ mûködtetése, a pedagógiai munka
szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése, az intézmény költségvetésének
betartása.

Pc.: Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
f.: Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Kabinet
Humánpolitikai Csoportja
Tel.: (42) 524-524/103 vagy
130-as mellék
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 25.

Szentmártonkáta Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2254 Szentmártonkáta,
Rákóczi út 52/C
Tel./fax: (29) 462-101

Napközi Otthonos Óvoda
2254 Szentmártonkáta,
Úttörõk útja 1.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, óvodapedagógusi v., pedagógus szakvizsga, másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén pedagógus
szakvizsga keretében
Lf.: az óvodában vezetõi és szerzett intézményvezetõi
óvodapedagógusi feladatok szakképzettség, legalább
ellátása. Az óvodához köz- 5 év szgy.
ponti konyha tartozik az
ezzel kapcsolatos vezetõi
feladatok ellátása.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 12.
Pehi: 2011. szept. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a képviselõ-testület bírálja
el, 2011. szept. 15-i ülésén.
A pályázatokat az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság véleményezi.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., az
iskolai végzettséget igazoló
om., igazolás az eddigi munkaviszonyokról, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Szentmártonkáta
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Fodor Zoltán
polgármester
Tel.: 06 (20) 974-0235,
(29) 462-101
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 13.

Szikszó Város
Önkormányzata
3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.

Szikszói Városi Óvoda
3800 Szikszó,
Rákóczi út 60.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016.
aug. 14-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 29.

Fõiskola, óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
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Zalacséb, Salomvár
és Keménfa Községek
Önkormányzati
Képviselõ-testületei
8996 Zalacséb,
Rákóczi u. 43.
Tel./fax: (92) 371-074,
(92) 571-027

2

3
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Lf.: a Szikszói Városi
vagyonnyilatkozat-tételi
Óvoda vezetõi feladatainak eljárás lefolytatása,
ellátása.
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: szikszói lakhely.

Pehi: 2011. aug. 12.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget igazoló om.,
vpr., b., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
Sz/1298-1/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
óvodavezetõ.
Pc.: Szikszó Város
Önkormányzata
f.: Füzesséri József
polgármester
Tel.: (46) 596-450
www.szikszo.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 26.

Napközi Otthonos Óvoda
8996 Zalacséb,
Kossuth u. 24.
Óvodavezetõ,
óvodapedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. okt. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2011. okt. 10.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat elbírálására Zalacséb, Salomvár és Keménfa Községek
Önkormányzati Képviselõtestületeinek együttes ülésén
kerül sor.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
és szakmai végzettséget igazoló om., szgy.-t igazoló
dokumentumok, b., a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi
megbízása esetén

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak, a
Közokt.tv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott
v., szakvizsga, szgy. és
szakképzettség, figyelemmel a 17. § (1) bekezdésére, és a pedagógus továbbLf.: egyszemélyi felelõs
képzésrõl, a pedagógus
vezetõként biztosítja az
szakvizsgáról, valamint
intézmény törvényes mûa továbbképzésen részt
ködését, oktatási és nevelé- vevõk juttatásairól és
si célkitûzéseinek megva- kedvezményeirõl szóló
lósítását. Felelõs az intéz- 277/1997. (XII. 22.)
mény ésszerû és takarékos Korm. rendelet 20. §
gazdálkodásáért, költség(5) bekezdésére.
vetésének betartásáért.
Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal
kapcsolatos munkáltatói
jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint külsõ
szervek elõtt.
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vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozat a Közokt.tv.
55. § (5) bekezdésében,
valamint a Kjt. 41. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi okokra, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
A pályázatot 2 példányban,
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton, „Pályázat
a Napközi Otthonos Óvoda
Zalacséb intézményvezetõi
álláshelyére” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Zalacséb Község
Önkormányzata
f.: Pecsics Zoltán
polgármester
Tel.: 06 (30) 846-8562
Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Dombrád Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4492 Dombrád,
Rákóczi út 36.
Tel./fax: (45) 465-001,
(45) 565-002

Móra Ferenc
Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
4492 Dombrád,
Kossuth út 36-40.,
Andrássy út 67.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, közoktatás-vezetõi szakvizsga,
legalább 5 év szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a
megbízással egyidejûleg
Lf.: az intézmény törvépedagógus munkakörbe
nyes mûködésének biztosí- történõ kinevezhetõség.
tása, a pedagógiai munka
szervezése, irányítása és
ellenõrzése, a pedagógiai
program megvalósításának
biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói jogkör
gyakorlása, tanügy-igazgatási vezetõi feladatok
ellátása.

A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejárta utáni 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
szakmai ön., vpr., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen,
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
KJT60927, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
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Pc.: Dombrád Város
Önkormányzata
f.: Kozmáné Kasza Veronika
polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 29.
Mezõgyán Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5732 Mezõgyán,
Árpád u. 37.

Általános Iskola
5732 Mezõgyán,
Arany J. u. 1.
Igazgató (heti 30 órás
munkaidõ)

Felsõfokú tanári v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30. nap.
Juttatás: ill. a hatályos jogszabályok szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., 30 napnál nem régebbi
b., iskolai végzettséget tanúsító hiteles om., szgy. igazolása, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc., f.: Zsoldos Zoltán
polgármester
Tel.: (66) 495-100

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.,
felsõfokú munkaköri
vezetõi szakvizsga
képzettség, 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint a
munkaviszonytól és végzettségtõl függõen, vpr. az illetményalap 200%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., fejlesztési
elképzelés, végzettséget igazoló om., b.

Lf.: különösen a nevelõtestület vezetése, az oktató,
nevelõ munka irányítása
és ellenõrzése, a nevelõtestület hatáskörébe tartozó
döntések elõkészítése, végrehajtásuk megszervezése,
ellenõrzése. Az intézmény
mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az iskolaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,
a diákönkormányzattal, a
szülõi szervezetekkel és a
kisebbségi önkormányzattal való kapcsolattartás.
Nemzeti és iskolai ünnepek
megszervezése, gyermek
és ifjúságvédelmi munka
irányítása, a tanuló és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
Nyíradony Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4254 Nyíradony,
Árpád tér 1.
Tel.: (52) 203-001,
(52) 204-300
Fax: (52) 203-870

Kölcsey Ferenc
Gimnázium és
Általános Iskola
Oktatási és Nevelési
Központ
4254 Nyíradony,
Jókai u. 2.
Igazgató
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A pályázatot zárt borítékban,
személyesen vagy postai
úton kell benyújtani.
Postai feladás esetén a feladó
bélyegzõ dátuma a közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon túli nem lehet.
Pc.: Nyíradony város polgármestere

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.
Tel.: (42) 524-530
Fax: (42) 531-154

Bem József
Általános Iskola
4400 Nyíregyháza,
Epreskert u. 10.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Móricz Zsigmond
Általános Iskola
4400 Nyíregyháza,
Virág u. 65.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Móra Ferenc
Általános Iskola
4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 8.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény szakszerû és jogszabályoknak
megfelelõ mûködtetése,
a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése, az intézmény
költségvetésének betartása

Arany János Gimnázium
és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek
Átmeneti Otthona
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 22.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, vagy a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, másodszor és további alkalommal történõ megbízás
esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, sikeres pályázónak
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, vagy a pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, másodLf.: az intézmény szaksze- szor és további alkalommal történõ megbízás eserû és jogszabályoknak
megfelelõ mûködtetése, a tén a pedagógus szakvizspedagógiai munka szakmai ga keretében szerzett

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pehi: 2011. nov. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
a Korm. rendelet 14/C. §
(1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
hiteles om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások, szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
az intézmény nevét és a
munkakör megnevezését.
A pályázat kiírója fenntartja
azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.
Pc.: Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
f.: Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Kabinet
Humánpolitikai CsoportjaTel.: (42) 524-524/103 vagy
130-as mellék
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 25.
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Orosháza Város
Önkormányzata
5901 Orosháza,
Szabadság tér 4–6.
Tel.: (68) 413-022
Fax: (68) 411-545

2

3

irányítása, az intézmény
versenyképességének növelése, az intézmény költségvetésének betartása.

intézményvezetõi szakképzettség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, sikeres
pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítése, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet.

Táncsics Mihály
Közoktatási Intézmény
és Tehetségközpont
5900 Orosháza,
Táncsics u. 2–4.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetem, jogszabályban
elõírt képesítés és gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

Lf.: a nevelõtestület vezetése, a nevelõ és oktató
munka irányítása és ellenõrzése, a nevelõtestület
jogkörébe tartozó döntések
elõkészítése, végrehajtásuk
szakszerû megszervezése
és ellenõrzése. A rendelkezésre álló költségvetés
alapján a nevelési-oktatási
intézmény mûködéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti
szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve a
szülõi szervezetekkel való
együttmûködés, a nemzeti
és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezése, a gyermekés ifjúságvédelmi munka
irányítása, a tanuló- gyermekbaleset megelõzésével
kapcsolatos tevékenység
irányítása. A közoktatási
intézmény vezetõje felelõs
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködéséért, a
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ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 28.
Pehi: 2011. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., vpr.,
szgy-t igazoló dokumentumok másolata, adatvédelmi
nyilatkozat. A pályázatot
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
Tk.369/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
fõigazgató.
Pc.: Orosháza Város
Önkormányzata
f.: www.oroshaza.hu

15. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

1777

3

4

Egyetemi szintû tanári v.,
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
estén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: 2011. aug. 19.
Pehi: a megyei közgyûlés
2011. novemberi ülése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön. a jelenlegi munkahely, munkakör,
besorolás, illetmény megjelölésével, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést igazoló om., b., a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy az állás
elnyerése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, adatvédelmi
nyilatkozat.

takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói
jogokat, és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés nem utal más hatáskörébe. A nevelési-oktatási
intézmény vezetõje felel
a Rezidens Központ mûködtetéséért, továbbá a
pedagógiai munkáért, az
intézmény minõségirányítási programjának mûködéséért, a nevelõ és oktató
munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekek,
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséért. Az igazgató tanács elnökeként ellátja az SzMSz szabályozott feladatait.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyûlés
5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (56) 505-330
Fax: (56) 374-424

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Liska József
Erõsáramú Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
5100 Jászberény,
Rákóczi u. 13–15.
Igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Lábassy János
Szakközépiskola és
Szakiskola
5200 Törökszentmiklós,
Almásy u. 51.
Igazgató
Lf.: a Közokt.tv.
54. §-ában meghatározott
intézményvezetõi feladatok
ellátása.
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A pályázatot postai és elektronikus úton kell benyújtani.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc.: Kovács Sándor
elnök
E-mail: info@jnszm.hu
f.: Mûvelõdési és Népjóléti
Iroda
Tel.: (56) 505-351
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 20.
Tyukod Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4762 Tyukod,
Árpád u. 33.
Tel./fax: (44) 556-064

Tyukodi Általános Iskola
és Óvoda
4762 Tyukod,
Árpád u. 29.
Igazgató

Szakirányú, legalább
fõiskolai v., 10 év szgy., a
Közokt.tv.-ben meghatározott feltételek megléte.
Magasabb vezetõ, illetve
vezetõi beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a
Lf.: az intézményvezetõi
munkáltatóval közalkalfeladatok ellátása, az
intézmény felelõs vezetése, mazotti jogviszonyban áll,
szakszerû és jogszerû mû- vagy a megbízással egyködésének biztosítása, ma- idejûleg közalkalmazotti
gas színvonalú pedagógiai munkakörbe kinevezhetõ.
munka szervezése, ellenõr- Elõny: 10 év vgy, helyi
viszonyok ismerete.
zése.

ÁEI: 2011. szept. 15.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: Kjt. szerint, továbbá
a közoktatással összefüggõ
jogszabályokban, valamint
az Önkormányzat döntéseiben meghatározottak az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a vonatkozó
jogszabályban meghatározott
szakmai helyzetelemzésre
épülõ, fejlesztési elképzeléseket tartalmaz vpr., végzettséget, képzettséget igazoló
om., b., feltételek meglétének igazolására alkalmas
dokumentumok.
A pályázatot személyesen,
vagy postai úton, „Pályázat a
Tyukodi Általános Iskola
és Óvoda igazgatói álláshelyére” megjelöléssel kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Pc., f.: Dr. Tóth Gábor
jegyzõ
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 12.
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Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyûlése
Humán Erõforrás
Bizottsága
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
Tel.: (88) 545-021
Fax: (88) 545-012

2

3

Bartók Béla
Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8500 Pápa,
Korona u. 27.
Igazgató, pedagógus
munkakörben

A mûvészeti tantárgynak
megfelelõ szakirányú tanári, tanítói vagy mûvész
v. és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, magyar
állampolgárság, vagy
Lf.: az irányadó jogszabá- külön jogszabály szerint
lyokban meghatározott fel- a szabad mozgás és tartózadatok ellátása a fenntartói kodás jogával történõ rendöntések rendelkezéseinek delkezés, illetve bevándomegfelelõen.
rolt, vagy letelepedett státusz, új megbízás esetén
pedagógus szakvizsga.
Magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: középfokú idegennyelv-ismeret.
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ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. nov. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló om., nyelvvizsga
bizonyítvány másolata, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, a pályázó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy – nyertes
pályázóként – a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bekezdése
szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Dr. Imre László
fõjegyzõ
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 1.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének I. rész 2/B. pontjában elõírt felsõfokú képesítés, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
szerzett szgy., magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016. szept.
30-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. § (4)
bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidõ
kikötésével.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.

Budapest XII. Kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
Tel.: (1) 355-0973
Fax: (1) 224-5928

Zugligeti Bölcsõde
1125 Budapest,
Zalai út 2.
Intézményvezetõ,
kisgyermeknevelõ
munkakörben
Lf.: gondoskodik az
Alapító Okiratban elõírt
tevékenységek ellátásáról,
a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítésérõl. Felelõs a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény szakszerû mûködtetéséért.
Gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
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Kölcsey Ferenc
Gimnázium és Általános
Iskola Oktatási és Nevelési
Központ Szivárvány
Önkormányzati Óvoda
Tagintézménye
4254 Nyíradony,
Temesvári u. 26.
Tagintézmény-vezetõ

4

Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint a Kjt.-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., képesítést
igazoló hiteles om. (az okiratok bemutatása is lehetséges), vpr., fejlesztési elképzelés, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében megahatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, nyilatkozat arról,
hogy a Kjt. a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3/A. § szerint nem
áll fenn cselekvõképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban
kell benyújtani.
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott
határidõben megfelelõ
pályázatok nem érkeznek.
Pc.: Budapest XII. Kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Népjóléti Iroda
f.: Varga Mária
Tel.: (1) 224-5900/388
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 20.

Szervezi és ellenõrzi az
intézmény szakmai munkáját. Kidolgozza és elkészíti
a jogszabályokban és a
fenntartó által elõírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat. Elkészíti
a Bölcsõde éves költségvetését, gondoskodik annak
végrehajtásáról.
Az állás magasabb vezetõi
megbízatás, így annak betöltõje a kinevezés szerinti
kisgyermeknevelõi munkaköre mellett látja el a magasabb vezetõi beosztásból
eredõ feladatokat.

Nyíradony Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4254 Nyíradony,
Árpád tér 1.
Tel.: (52) 203-001,
(52) 204-300
Fax: (52) 203-870

15. szám

Szakirányú egyetemi vagy
fõiskolai v., felsõfokú
munkaköri vezetõi szakvizsga képzettség, 5 év
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint
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a munkaviszonytól és végzettségtõl függõen, vpr. az
illetményalap 100%/hó.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., fejlesztési
elképzelés, végzettséget igazoló om., b.
A pályázatot zárt borítékban,
személyesen vagy postai
úton kell benyújtani.
Postai feladás esetén a feladó
bélyegzõ dátuma a közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon túli nem lehet.
Pc.: Nyíradony Város
polgármestere

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Napközi Otthonos Óvoda
2049 Diósd,
Ifjúság u. 4.
Tel.: (23) 381-632

1 fõ óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Szakirányú felsõfokú v.

ÁEI: 2011. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Jelentkezés: intézményvezetõnél.

3 fõ óvodapedagógus
(határozott idõre)
Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Petõfi Sándor
Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Pedagógiai Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.
Tel./fax: (44) 341-135,
(44) 341-806
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2371 Dabas,
Rákóczi u. 2.
Tel./fax: (29) 364-260

Gyógytestnevelõ tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 1 évre szól.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 25.

Szlovák nyelv és irodalom
szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, p.:
nemzetiségi nyelvpótlék
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
f.: Baranyi Béla igazgató
Tel.: 06 (70) 619-0073
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 1.

Fekete István
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2458 Kulcs,
Kossuth L. u. 75.
Tel.: (25) 252-062,
06 (70) 639-0142
E-mail: iskola@altisk-kulcs.sulinet.hu

Technika szakos tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõs: heti 3 óra)

A Közokt.tv.-ben elõírt
megfelelõs szakos tanári
v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 22.
Juttatás: utazási költségtérítés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc.: Ébl Andrea
igazgató

Számítástechnika szakos
tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõs: heti 7 óra)
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Fizika szakos tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõs: heti 4 óra)
Megfelelõ v. esetén az óraszámok összevonhatók.
Arany János
Általános Iskola
8960 Lenti,
Gyöngyvirág út 2.
Tel.: (92) 553-040
Fax: (92) 553-038

Biológia–testnevelés
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Biológia–testnevelés
szakos általános iskolai
tanári v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om.
Pc.: Arany János
Általános Iskola

Egyéb álláshely
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd, Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Tel./fax: (23) 364-019

Pszichológus
(határozott idõre,
GYES végéig tartó
idõtartam)

Gyógypedagóguslogopédus
(határozott idõre,
várhatóan 1-2 évig tartó
idõtartam)

Szakirányú egyetemi v.,
szakvizsga.
Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. júl. 29.
Pc.: Nagy Éva
intézményvezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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