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JOGSZABÁLYOK

2011. évi LXXIV. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

módosításáról*

1. §

A köz oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Kt.) 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
II/6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A pe da gó gus kö te le zõ órá ját az óvo dá ban a gyer-
me kek kel  való köz vet len, a tel jes óvo dai éle tet ma gá ban
fog la ló fog lal ko zás ra (óvo dai fog lal ko zá sok), az is ko lá -
ban és a kol lé gi um ban a ta nu lók kal  való köz vet len fog lal -
ko zás ra (kö te le zõ és nem kö te le zõ tan órai, tan órán kí vü li
fog lal ko zás, egyé ni fog lal ko zás), kol lé gi u mi fog lal ko zás-
ra, nap kö zis és ta nu ló szo bai fog lal ko zás ra kell for dí ta ni.
A gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ és a gya kor la ti ok ta tás ve ze -
tõ-he lyet tes a kö te le zõ órá ja ke re té ben el lát ja a ta nu lók
gya kor la ti és el mé le ti kép zé sét. A ta nu lók kal  való köz vet -
len fog lal ko zás kö ré be tar to zik az osz tály kö zös sé gi prog-
ram ja i nak és a ta nu lók kal  való egyé ni tö rõ dés fel ada ta i nak 
[52. § (7) be kez dés] meg tar tá sa, azok nak a szak kö rök nek,
ér dek lõ dé si kö rök nek, ön kép zõ kö rök nek, ta nul má nyi,
szak mai és kul tu rá lis ver se nyek nek, há zi baj nok sá gok nak, 
is ko lák kö zöt ti ver se nyek nek, to váb bá más tan órán kí vü li
fog lal ko zá sok nak [53. § (2) be kez dés b)–d) pont ja] meg-
tar tá sa, ame lye ket az is ko lai nem kö te le zõ tan órai fog lal -
ko zás idõ ke re té nek ter hé re szer vez nek, kol lé gi um ban
a sza bad idõ el töl té sét szol gá ló és az egyé ni tö rõ dést biz to -
sí tó fog lal ko zá sok [53. § (7) be kez dés] meg tar tá sa. A ren-
des mun ka idõn be lül a he ti kö te le zõ óra szám fe lett vég zett
több let ta ní tá sért a pe da gó gust óra díj il le ti meg.”

2. §

Hatályát veszti a Kt. 94. § (3) be kezdés l) pont jában
„a ta ní tá si idõ ke ret,” szö veg rész.

3. §

(1) Ez a tör vény 2011. szeptember 1-jén lép ha tályba.
(2) Ez a tör vény a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -

lyát vesz ti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kö vér Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök       az Or szággyûlés el nöke

2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségrõl*

Az Or szág gyû lés az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do -
má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te 1972. no vem ber 16-án
kelt, az 1985. évi 21. tör vény ere jû ren de let tel ki hir de tett,
a vi lág kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del mé rõl
szó ló egyez ménnyel (a to váb bi ak ban: Egyez mény) össz-
hang ban, an nak ha té kony vég re haj tá sá hoz; a ki emel ke dõ
egye te mes ér té kek meg õr zé sé hez szük sé ges ren del ke zé -
sek meg ál la pí tá sa ér de ké ben – te kin tet be vé ve a fenn tart -
ha tó fej lõ dés el ve it is – a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1. A tör vény ha tá lya, ér tel me zõ ren del ke zé sek

1. §

(1) E tör vény ha tá lya ki ter jed:
a) a vi lág örök sé gi és a vi lág örök sé gi vá ro má nyos te rü -

le tek re,
b) a vi lág örök sé gi és a vi lág örök sé gi vá ro má nyos te rü -

le tek kel kap cso la tos, a vi lág örök sé gi te rü let ki emel ke dõ
egye te mes ér té két, va la mint a vi lág örök sé gi vá ro má nyos
te rü let ki emel ke dõ ér té két érin tõ te vé keny ség re, va la mint

c) a b) pont sze rinti te vékenységet vég zõ vagy e tevé-
keny ség ál tal érin tett szer ve ze tek re és sze mé lyek re.

(2) Vi lág örök sé gi vagy vi lág örök sé gi vá ro má nyos te rü -
let té csak a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló 2001. évi
LXIV. tör vény, a ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi
LIII. tör vény, va la mint az ezek vég re haj tá sá ra ki adott jog-
sza bá lyok alap ján vé det té nyil vá ní tott, és ek ként kul tu rá lis
örök sé gi vé del met él ve zõ te rü let, il let ve vé dett ter mé sze ti
te rü let nyil vá nít ha tó. A vi lág örök sé gi vagy a vi lág örök sé-
gi vá ro má nyos te rü let té nyil vá ní tás a már fenn ál ló vé dett -
sé gen túl to váb bi ol tal mat nem ke let kez tet.

2. §

E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. ki emel ke dõ egye te mes ér ték: a vi lág örök sé gi hely szín

ál tal meg tes te sí tett – az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu-
do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te (Uni ted Na ti ons Edu-
ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za ti on, a to váb bi -
ak ban: UNESCO) Vi lág örök ség Bi zott sá ga ál tal ek ként
el fo ga dott – ér ték, amely ki vé te les sé ge és pá rat lan sá ga mi-
att nem zet kö zi szem pont ból is ki emel ke dõ és egye di kul-
tu rá lis örök sé gi, il let ve ter mé sze ti je len tõ ség gel bír, en nél -
fog va fo lya ma tos meg õr zé se és vé del me az egész em be ri -
ség, a je len és jö võ ge ne rá ci ói szá má ra ki emel ke dõ fon tos -
sá gú;
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2. vi lág örök sé gi hely szín: az UNESCO Vi lágörökség
Bi zott sá ga ha tá ro za ta alap ján a Vi lág örök ség Jegy zék be
fel vett, vi lág örök sé gi cím mel ren del ke zõ – e tör vény
1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott – hely szín, ame lyet a kul-
tu rá lis örök ség, il let ve a ter mé szet vé del mé rõl szó ló jog-
sza bá lyok alap ján nyil vá ní tot tak vé det té, és ek ként kul tu -
rá lis örök sé gi vé del met él ve zõ te rü let, il let ve vé dett ter mé-
sze ti te rü let;

4. Vi lág örök ség Jegy zék: az UNESCO Vi lágörökség
Bi zott sá ga ál tal az Egyez mény 11. cikk (2) be kez dé se
alap ján lét re ho zott és ve ze tett lis ta;

5. vi lág örök sé gi te rü let: a vi lág örök sé gi hely szín és an-
nak vé dõ öve ze te;

6. vi lág örök sé gi vá ro má nyos hely szín (a to váb bi ak ban:
vá ro má nyos hely szín): a ki emel ke dõ kul tu rá lis örök sé gi,
il let ve ter mé sze ti ér té kei (a to váb bi ak ban: ki emel ke dõ ér-
ték) ré vén, az Egyez mény 1. és 2. cik kében meghatározott
kri té ri u mok sze rint az UNESCO Vi lág örök ség Köz pont -
hoz (a to váb bi ak ban: Köz pont) be je len tett, a Vi lág örök sé -
gi Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé ké ben sze rep lõ hely-
szín, ame lyet a kul tu rá lis örök ség, il let ve a ter mé szet vé-
del mé rõl szó ló jog sza bá lyok alap ján nyil vá ní tot tak vé det -
té, és ek ként kul tu rá lis örök sé gi vé del met él ve zõ te rü let,
il let ve vé dett ter mé sze ti te rü let;

7. Vi lág örök sé gi Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé ke:
a ki emel ke dõ kul tu rá lis örök sé gi, il let ve ter mé sze ti ér té kei 
alap ján a Vi lág örök ség Jegy zék be va ló fel ter jesz tés re ki-
vá lasz tott hely szí nek nek a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ren-
de le té ben ki hir de tett, a hely szí nek és azok vé dõ öve ze tei
EOV és WGS 84 ko or di ná ták sze rin ti le ha tá ro lá sát is tar-
tal ma zó jegy zé ke;

8. vi lág örök sé gi vá ro má nyos hely szín vé dõ öve ze te
(a to váb bi ak ban: vá ro má nyos hely szín vé dõ öve ze te): a vi -
lág örök sé gi vá ro má nyos hely szín kör nye ze te, amely ki-
emel ke dõ ér té ke i nek sér tet len sé gét, il let ve hi te les sé gé nek
vé del mét biz to sít ja, to váb bá ame lyet a kul tu rá lis örök ség,
il let ve a ter mé szet vé del mé rõl szó ló jog sza bá lyok alap ján
nyil vá ní tot tak vé det té, és ek ként kul tu rá lis örök sé gi vé del -
met él ve zõ te rü let, il let ve vé dett ter mé sze ti te rü let;

9. vi lág örök sé gi vá ro má nyos te rü let (a to váb bi ak ban:
vá ro má nyos te rü let): a vi lág örök sé gi vá ro má nyos hely-
szín és an nak vé dõ öve ze te.

2. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

3. §

(1) A vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér-
té ket, a vá ro má nyos hely szín ki emel ke dõ ér té ket hor doz,
ame lyet – a kul tu rá lis örök ség, il let ve a ter mé szet vé del -
mé rõl szó ló jog sza bá lyok alap ján fenn ál ló vé dett ség gel
össz hang ban – min den ki kö te les me góv ni.

(2) A vi lág örök sé gi és a vá ro má nyos te rü let vé del me és
fenn ma ra dá sát szol gá ló, ér ték õr zõ hasz ná la ta köz ér dek,
amely – össz hang ban a kul tu rá lis örök ség, il let ve a ter mé-
szet vé del mé rõl szó ló jog sza bá lyok alap ján fenn ál ló vé-
dett ség bõl fa ka dó kö te le zett sé ge ik kel – az ál la mi és ön-
kor mány za ti szer vek, va la mint az egy há zak, a tár sa dal mi
és egyéb szer ve ze tek, il let ve a ter mé sze tes sze mé lyek
együtt mû kö dé sé vel va ló sul meg.

(3) A vi lág örök sé gi és a vá ro má nyos te rü le tet az Egyez-
ménnyel, to váb bá a vi lág örök sé gi te rü le tet a vi lág örök sé gi 
ke ze lé si terv ben fog lal tak kal össz hang ban, azok egye te-
mes és nem ze ti ér té ke it meg õriz ve kell hasz nál ni, fenn tart -
ha tó mó don fej lesz te ni, be mu tat ni, il let ve szük ség sze rint
hely re ál lí ta ni.

4. §

(1) A vi lág örök sé gi te rü le tek kel össze füg gõ ál la mi fel-
ada to kat a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter – a kü lön jog sza bá -
lyok alap ján fenn ál ló fel adat- és ha tás kö rü ket nem érint ve
– az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott mi nisz te rek kel egyet-
ér tés ben, más ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve lát-
ja el.

(2) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti
fel ada tai kö ré ben kü lö nö sen az aláb bi te vé keny sé get
 végzi:

a) meg ha tá roz za az Egyez mény bõl ere dõ fel ada tok vég-
re haj tá sá nak kon cep ci ó ját, stra té gi á ját;

b) ér vé nye sí ti a vi lág örök sé gi szem pon to kat a vi lág -
örök sé gi te rü le tet érin tõ jog sza bá lyok ban, il let ve át fo gó
ter ve zé si prog ra mok ban;

c) elõ ké szí ti a vi lág örök sé gi te rü le tek, va la mint a vá ro -
má nyos te rü le tek vi lág örök sé gi ke ze lé si ter vét (a to váb bi -
ak ban: vi lág örök sé gi ke ze lé si terv), kez de mé nye zi an nak
fe lül vizs gá la tát, il let ve – szük ség ese tén – mó do sí tá sát, va-
la mint el lát ja az eb bõl ere dõ egyéb fel ada to kat;

d) gon dos ko dik a vi lág örök sé gi te rü let ál la po tá nak fel-
mé ré sé rõl és fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré sé rõl, to váb bá
meg te szi a ki emel ke dõ egye te mes ér ték meg õr zé sé hez,
be mu ta tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz, va la mint az azt érõ ká ros
ha tá sok be kö vet ke zé sé nek meg elõ zé sé hez szük sé ges in-
téz ke dé se ket;

e) fel ügye li a vi lág örök sé gi gond nok sá gok e tör vény-
ben, va la mint e tör vény alap ján ki adott kü lön jog sza bály-
ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gét, és kü lön jog sza bály ban
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meg ha tá ro zott ese tek ben in téz ke dik a vi lág örök sé gi gond-
nok ság meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ról;

f) éven te je lentést tesz a Kor mánynak, és négy évente
be szá mol az Or szág gyû lés nek a vi lág örök sé gi te rü le tek ál-
la po tá ról és az Egyez mény bõl ere dõ fel ada tok el lá tá sá ról;

g) szük ség ese tén gon dos ko dik a vi lág örök sé gi te rü let -
tel kap cso la tos mó do sí tás, így kü lö nö sen a vi lág örök sé gi
te rü let ha tá rá nak, a vi lág örök sé gi hely szín el ne ve zé sé nek,
va la mint ki emel ke dõ egye te mes ér té ké nek meg vál toz ta tá -
sa Köz pont hoz tör té nõ be je len té sé rõl;

h) gon dos ko dik a vi lág örök sé gi te rü let fenn ma ra dá sát
szol gá ló hasz ná lat, fej lesz tés és be mu ta tás ér de ké ben ter-
vek, prog ra mok, pro jek tek elõ ké szí té sé rõl és meg va ló sí tá-
sá ról;

i) el lát ja a vi lág örök ség gel kap cso la tos, az Egyez mény-
bõl ere dõ nem zet kö zi fel ada to kat, így kü lö nö sen a ha tá ron
át nyú ló vi lág örök sé gi hely szí nek ese tén együtt mû kö dés re
tö rek szik a ha tá ron át nyú ló hely szín nel érin tett Ré szes Ál-
lam fe le lõs mi nisz te ré vel;

j) gon dos ko dik a ki emel ke dõ egye te mes ér té ket hor do -
zó örök ség szé les kör ben tör té nõ meg is mer te té sét, be mu-
ta tá sát, va la mint fej lesz té sét elõ se gí tõ – köz tük ok ta tá si,
kép zé si, is me ret ter jesz tõ – prog ra mok ki dol go zá sá ról és
vég re haj tá sá ról, va la mint

k) gon dos ko dik a vi lág örök ség ál la po tá nak fi gye lem-
mel kí sé ré se, ér té ke i nek meg óvá sa so rán az alap sza bá lyuk
sze rint kul tu rá lis örök ség vé del mé vel, il let ve ter mé sze ti
ér té kek ese tén a ter mé szet vé de lem mel fog lal ko zó tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel va ló együtt mû kö dés rõl.

5. §

A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter más ér de kelt mi nisz te rek -
kel együtt mû köd ve el lát ja a vá ro má nyos te rü let tel kap cso -
la tos ál la mi fel ada to kat, így kü lö nö sen:

a) ki vá laszt ja a vá ro má nyos hely szí ne ket;
b) be je len ti a vá ro má nyos hely szí ne ket a Köz pont hoz;
c) öt éven te fe lül vizs gál ja a vá ro má nyos hely szí nek Vi-

lág örök sé gi Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé ké ben tör té nõ 
nyil ván tar tá sá nak in do kolt sá gát;

d) in téz ke dik a Vi lág örök sé gi Vá ro má nyos Hely szí nek
Jegy zé ké be fel vett vá ro má nyos hely szí nek Vi lág örök ség
Jegy zék be tör té nõ je lö lé sé rõl, va la mint

e) gon dos ko dik a ki emel ke dõ kul tu rá lis örök sé gi, il let -
ve ter mé sze ti ér té ket hor do zó örök ség meg is me ré sét, fej-
lesz té sét és be mu ta tá sát elõ se gí tõ – köz tük ok ta tá si, kép-
zé si, is me ret ter jesz tõ – prog ra mok ki dol go zá sá ról és vég-
re haj tá sá ról.

6. §

A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a 4. § (2) be kez dés ben és
az 5. §-ban meg ha tá ro zott fel ada to kat a Kor mány ál tal az
e fel ada tok el lá tá sa cél já ból lét re ho zott ja vas lat te võ, vé le -

mé nye zõ és dön tés-elõ ké szí tõ tes tü let köz re mû kö dé sé vel
látja el, amely

a) a ha tás kö rük ben érin tett mi nisz te rek ál tal de le gált, ki-
emel ke dõ el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel ren del ke zõ
ta gok ból,

b) a kul tu rá lis örök ség vé del mi, va la mint a ter mé szet vé -
del mi fel ada to kat el lá tó köz pon ti hi va ta lok ve ze tõ jé bõl,

c) a vi lág örök sé gi gond nok sá gok 1-1 kép vi se lõ jé bõl,
d) az Or szág gyû lés il le té kes bi zott sá ga i nak el nö ke i bõl,
e) az ICOMOS – Mû em lé kek és Mû em lék hely szí nek

Nem zet kö zi Ta ná csa (In ter na ti o nal Co un cil on Mo nu -
ments and Si tes) Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá ga ál tal meg bí -
zott sze mély bõl, va la mint

f) az IUCN In ter na ti o nal Un ion for Con ser va ti on of Na-
tu re and Na tu ral Re so ur ces – Vi lág Ter mé szet vé del mi
Unió Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá ga ál tal meg bí zott sze mély-
bõl áll. 

3. Ke ze lés, vi lág örök sé gi ke ze lé si terv,
vi lág örök sé gi gond nok ság

7. §

(1) A vi lág örök sé gi te rü le tek ke ze lé se – a ki emel ke dõ
egye te mes ér ték, és az azt hor do zó va la mennyi anya gi és
nem anya gi té nye zõ meg õr zé se ér de ké ben – ki ter jed a vi-
lág örök sé gi te rü le tek hasz ná la tá nak, fej lesz té sé nek, be-
mu ta tá sá nak, il let ve szük ség sze rin ti hely re ál lí tá sá nak biz-
to sí tá sá ra, to váb bá a vi lág örök sé gi te rü le tek meg õr zé sé vel 
és fenn tart ha tó mér té kû hasz ná la tá val kap cso la tos te vé -
keny sé gek össze han go lá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ke ze lés kö ré be tar to zik kü-
lö nö sen:

a) a hely szí nek tu do má nyos ala pú ér ték vizs gá la tá ban,
ál la po tá nak do ku men tá lá sá ban, va la mint a fenn tart ha tó
hasz ná lat adott hely szín re ér vé nyes és a vi lág örök sé gi ke-
ze lé si terv ben ér vé nye sí ten dõ kri té ri u ma i nak ki dol go zá sá -
ban va ló rész vé tel;

b) a vi lág örök sé gi te rü le tek vi lág örök sé gi ke ze lé si ter-
ve i nek ki dol go zá sá ban és fe lül vizs gá la tá ban, az az zal kap-
cso la tos egyez te té sek (az érin tett tu laj do no sok kal, ön kor -
mány za tok kal, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tu do -
má nyos, szak mai és tár sa dal mi szer ve ze tek kel) le foly ta tá -
sá ban va ló köz re mû kö dés;

c) a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ben fog lal tak gya kor la ti
vég re haj tá sá nak az érin tet tek és ér de kel tek kö ré ben tör té -
nõ meg is mer te té sé ben va ló rész vé tel;

d) a ha tá ron át nyú ló vi lág örök sé gi te rü le tek ese té ben
együtt mû kö dés az érin tett ha tá ron tú li ke ze lõ szer ve ze tek -
kel;

e) a vi lág örök sé gi te rü let ál la po tá nak fo lya ma tos kö ve -
tõ-fi gye lé se, az ez zel kap cso la tos in téz ke dé sek kez de mé-
nye zé se, va la mint a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ada tok gyûj té sé ben, elem zé sé ben és
a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv tel je sí té sé hez szük sé ges lé pé -
sek meg ha tá ro zá sá ban va ló rész vé tel;
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f) az érin tett part ne rek kel – köz tük az alap sza bá lyuk
sze rint kul tu rá lis örök ség vé del mé vel, il let ve ter mé sze ti
ér té kek ese tén a ter mé szet vé de lem mel fog lal ko zó tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel – fo lya ma to san együtt mû köd ve a vi-
lág örök sé gi te rü let ér ték meg õr zé sé vel és fej lesz té sé vel
kap cso la tos fel ada tok meg va ló sí tá sá nak kez de mé nye zé se, 
szer ve zé se, elõ moz dí tá sa, va la mint

g) a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ré szé re je len tés ké szí té -
se a vi lág örök sé gi te rü let ál la po tá ról, kü lö nös te kin tet tel
a vi lág örök sé gi te rü le tet érin tõ min den olyan te vé keny ség -
re, amely ki hat a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye-
te mes ér té ké re.

8. §

(1) A vi lág örök sé gi hely szí nek ál tal hor do zott ki emel-
ke dõ egye te mes ér ték vagy a vá ro má nyos hely szí nek ál tal
hor do zott ki emel ke dõ ér ték meg õr zé se, és a fenn ma ra dást
nem ve szé lyez te tõ hasz no sít ha tó sá ga ér de ké ben – a (3) be-
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a vi lág örök sé gi te rü -
le tek, va la mint a vá ro má nyos te rü le tek vi lág örök sé gi ke-
ze lé si ter vét a Kor mány ren de let ben hir de ti ki.

(2) A vi lág örök sé gi ke ze lé si terv egyez te té sé be az érin-
tett he lyi ön kor mány za to kat be kell von ni.

(3) Amennyi ben a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ
egye te mes ér té ke vagy a vá ro má nyos hely szín ki emel ke dõ 
ér té ke ki zá ró lag ter mé sze ti ér ték és a vi lág örök sé gi te rü let
vagy a vá ro má nyos te rü let egé sze vé dett ter mé sze ti te rü le -
ten van, to váb bá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter-
mé szet vé del mi ke ze lé si terv vel ren del ke zik, a ter mé szet -
vé del mi ke ze lé si terv az (1) be kez dés sze rin ti vi lág örök sé -
gi ke ze lé si terv nek mi nõ sül.

(4) Amennyi ben a vi lág örök sé gi te rü le ten vagy a vá ro -
má nyos te rü le ten or szá gos vagy he lyi je len tõ sé gû vé dett
ter mé sze ti te rü let is van, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott vi lág örök sé gi ke ze lé si ter vet a vé dett ter mé sze ti te rü -
let re vo nat ko zó, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter-
mé szet vé del mi ke ze lé si terv vel össz hang ban – a ter mé-
szet vé del mi ke ze lé si terv ben fog lalt, a ki emel ke dõ egye te -
mes ér ték vagy a ki emel ke dõ ér ték vé del mét biz to sí tó ter-
mé szet vé del mi ke ze lé si elõ írá sok ra utal va – kell el ké szí te -
ni. A ter mé szet vé del mé rõl szó ló kü lön jog sza bály alap ján
fenn ál ló vé dett ség bõl ere dõ kor lá to zá so kat, ti lal ma kat
a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv tar tal maz za.

(5) A vi lág örök sé gi ke ze lé si terv tar tal maz za:
a) a vi lág örök sé gi hely szín vagy a vá ro má nyos hely szín

hely raj zi szá mok sze rin ti ki je lö lé sét, il let ve ha tá rá nak
EOV és WGS 84 ko or di ná ták sze rin ti meg ál la pí tá sát;

b) a vi lág örök sé gi hely szín vagy a vá ro má nyos hely szín
ki ter je dé sé nek meg fe le lõ mé ret ará nyú, in gat lan-nyil ván -
tar tá si vagy to po grá fi ai tér ké pen tör té nõ le ha tá ro lá sát;

c) a vi lág örök sé gi hely szín vagy a vá ro má nyos hely szín
vé dõ öve ze te hely raj zi szá mok sze rin ti ki je lö lé sét, il let ve
ha tá rá nak EOV és WGS 84 ko or di ná ták sze rin ti meg ál la -
pí tá sát;

d) a vi lág örök sé gi hely szín vagy a vá ro má nyos hely szín
vé dõ öve ze te ki ter je dé sé nek meg fe le lõ mé ret ará nyú, in gat -
lan-nyil ván tar tá si vagy to po grá fi ai tér ké pen tör té nõ le ha -
tá ro lá sát;

e) a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér té -
ké nek vagy a vá ro má nyos hely szín ki emel ke dõ ér té ké nek
összeg zé sét;

f) a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér té -
ke vagy a vá ro má nyos hely szín ki emel ke dõ ér té ke meg õr -
zé sé nek, fenn tar tá sá nak és be mu ta tá sá nak cél ki tû zé se it,
stra té gi á ját;

g) a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér té -
ke vagy a vá ro má nyos hely szín ki emel ke dõ ér té ke meg õr -
zé sé vel kap cso la tos te en dõ ket, így kü lö nö sen a vi lág örök -
sé gi te rü le tet vagy vá ro má nyos te rü le tet érin tõ ke ze lé si
mó do kat, to váb bá a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl jog sza -
bá lyok alap ján fenn ál ló vé dett ség bõl, va la mint az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló jog sza bály ból
ere dõ kor lá to zá sok nak és ti lal mak nak a vi lág örök sé gi
hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér té ke vagy a vá ro má nyos 
hely szín ki emel ke dõ ér té ke szem pont ja i ból meg adott,
a vi lág örök sé gi te rü let vagy a vá ro má nyos te rü let sa já tos-
sá ga i ra fi gye lem mel meg ál la pí tott rész le tes le írá sát;

h) amennyi ben a vi lág örök sé gi te rü le ten vagy a vá ro má-
nyos te rü le ten lé võ vé dett ter mé sze ti te rü le ten ter mé szet -
vé del mi ke ze lé si terv van ha tály ban, az ab ban fog lalt, a ki-
emel ke dõ egye te mes ér ték vagy a ki emel ke dõ ér ték vé del -
mét biz to sí tó ter mé szet vé del mi ke ze lé si elõ írá sok ra tör té -
nõ uta lást; va la mint

i) a vi lág örök sé gi te rü let vagy a vá ro má nyos te rü let fi-
nan szí ro zá si igé nyét meg ala po zó sa já tos kö rül mé nye ket,
elõ írt hasz ná la ti mó do kat, te vé keny sé ge ket.

(6) A vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ben fog lal tak fi gye lem-
be vé te lé vel kell kü lö nö sen

a) a te rü let ren de zé si ter vet, va la mint a te rü let fel hasz ná -
lás rend jét és a te rü let hasz ná lat sza bá lya it érin tõ en a te le -
pü lés ren de zé si esz kö zö ket fe lül vizs gál ni, és szük ség ese-
tén mó do sí ta ni, össz hang ba hoz ni;

b) a vi lág örök sé gi te rü let vagy a vá ro má nyos te rü let ter-
mé sze ti és kul tu rá lis örök sé gi ér té ke it érõ ká ros ha tá sok
be kö vet ke zé sét meg elõz ni, a ká ros ha tá so kat el há rí ta ni,
csök ken te ni; va la mint

c) a vi lág örök sé gi te rü le tet vagy a vá ro má nyos te rü le tet
érin tõ bár mely vál toz ta tást (kü lö nö sen fej lesz tést, fel újí -
tást, hely re ál lí tást) vé gez ni.

(7) A vi lág örök sé gi ke ze lé si ter vet szük ség sze rint, de
leg alább hét éven ként fe lül kell vizs gál ni.

9. §

(1) A ha tó sá gi el já rá sok ban ha tó ság ként el já ró vagy szak-
ha tó ság ként köz re mû kö dõ kul tu rá lis örök ség vé del mi- és ter-
mé szet vé del mi ha tó ság a vi lág örök sé gi hely szí nek ál tal hor-
do zott ki emel ke dõ egye te mes ér ték, va la mint a vá ro má nyos
hely szín ál tal hor do zott ki emel ke dõ ér ték meg õr zé se ér de ké -
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ben a vi lág örök sé gi te rü le ten és a vá ro má nyos te rü le ten az e
tör vény ben és a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ben fog lal ta kat el-
já rá sa so rán kö te les ér vény re jut tat ni.

(2) Amennyi ben a vi lág örök sé gi te rü le tet érin tõ res ta u -
rá lá si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si és épí té si te vé keny ség re
irá nyu ló ké re lem ese té ben szak ér tõi vé le mény be szer zé se
szük sé ges, az el já ró ha tó ság, szak ha tó ság – a sa ját költ sé -
gei ter hé re – a kul tu rá lis szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá -
nak fel té te le i rõl és a kul tu rá lis szak ér tõi nyil ván tar tás ve-
ze té sé rõl szó ló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zott szak-
ér tõt ren del ki.

(3) A szak ér tõ a szak ér tõi vé le mé nyé ben vi lág örök sé gi
komp lex ha tás vizs gá la ti do ku men tá ci ót kö te les be mu tat ni.

10. §

(1) A vi lág örök sé gi hely szí nek ál tal hor do zott ki emel-
ke dõ egye te mes ér ték meg õr zé sét szol gá ló ke ze lés
7. §-ban fog lalt fel ada ta i nak vi lág örök sé gi ke ze lé si terv
alap ján tör té nõ el lá tá sá ra – amennyi ben azt kü lön jog sza -
bály nem utal ja más szerv ha tás kö ré be – hely szí nen ként
egy vi lág örök sé gi gond nok ság mû kö dik.

(2) A vi lágörökségi gond nokság olyan, az adott vi lág-
örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér té ké nek jel le -
gé hez kö tõ dõ te vé keny sé gû, jo gi sze mé lyi ség gel ren del -
ke zõ szer ve zet – így kü lö nö sen költ ség ve té si szerv, ön kor -
mány zat, egy há zi jo gi sze mély, tár sa dal mi szer ve zet, ala-
pít vány, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság –, amely nek te vé -
keny sé ge ki ter jed a vi lág örök sé gi ér de kek kép vi se le té re,
a ki emel ke dõ egye te mes ér ték vé del mé re, va la mint mû kö -
dé si te rü le te ma gá ban fog lal ja a vi lág örök sé gi te rü le tet
vagy an nak je len tõs ré szét.

(3) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a vi lág örök sé gi gond-
nok sá got vi lág örök sé gi hely szí nen ként – a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a (2) be kez dés ben fog lal tak 
fi gye lem be vé te lé vel vá laszt ja ki. A vi lág örök sé gi gond-
nok ság meg bí zá sa vissza vo ná sig, de leg fel jebb hét év re
szól, amely meg hosszab bít ha tó.

(4) Amennyi ben a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ
egye te mes ér té ke ki zá ró lag ter mé sze ti ér ték, és a vi lág -
örök sé gi hely színt tel jes egé szé ben le fe dõ vé dett ter mé-
sze ti te rü let re vo nat ko zó an kü lön jog sza bály ter mé szet vé -
delmi ke zelésért fe lelõs szer vet je löl ki, úgy ez a szerv lát ja
el a ke ze lés 7. §-ban meg je lölt fel ada ta it.

(5) Amennyi ben kü lön jog sza bály a vi lág örök sé gi hely-
szín egy ré szé nek ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet je löl ki, úgy
a (3) be kez dés alap ján ki vá lasz tott vi lág örök sé gi gond-
nok ság kö te les ez zel együtt mû köd ni.

11. §

Több te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tét érin tõ vi lág örök -
sé gi te rü le ten az érin tett he lyi ön kor mány za tok tár su lá sos
for má ban a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki

terv ta ná csok ról szó ló kor mány ren de let sze rin ti he lyi épí-
té sze ti-mû sza ki terv ta ná csot hoz nak lét re.

4. Fi nan szí ro zás

12. §

(1) A vi lág örök sé gi cím mel kap cso la tos költ ség ve té si
pénz esz kö zö ket az e tör vény ben meg je lölt ál la mi fel ada -
tok és a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok költ sé -
ge i re fi gye lem mel kell meg ha tá roz ni.

(2) Az ál lam a köz pon ti költ ség ve tés bõl fi nan szí roz za
az aláb bi fel ada to kat:

a) a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ki dol go zá sát;
b) a 9. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak ér tõi költ-

sé ge ket;
c) a te rü let ren de zé si ter vek és te le pü lés ren de zé si esz kö -

zök vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ben fog lal tak sze rin ti fe lül -
vizs gá la tát és mó do sí tá sát.

(3) Az ál lam a köz pon ti költ ség ve tés bõl tá mo ga tást
nyújt az aláb bi fel ada tok el lá tá sá hoz:

a) a vi lág örök sé gi te rü let tel kap cso la tos is me re tek ter-
jesz té se, ok ta tá si, ne ve lé si, to vább kép zé si prog ra mok ki-
dol go zá sa, mû köd te té se;

b) a vi lág örök sé gi te rü let tel kap cso la tos ku ta tá sok, a vi-
lág örök sé gi te rü le tek ér ték meg õr zé sé vel, fenn ma ra dá sát
nem ve szé lyez te tõ hasz no sí tá sá val és be mu ta tá sá val kap-
cso la tos mód sze rek (mo del lek), ered mé nyek al kal ma zá sa,
ér vény re jut ta tá sa;

c) a vi lág örök sé gi te rü let ke ze lé sé vel, be mu ta tá sá val,
fej lesz té sé vel kap cso la tos te vé keny sé gek, be ru há zá sok tá-
mo ga tá sa;

d) a vi lág örök sé gi te rü let tel kap cso la tos el is me ré sek tá-
mo ga tá sa;

e) a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki terv ta -
ná csok ról szó ló kor mány ren de let sze rin ti terv ta ná csok nak 
– ide ért ve a vi lág örök sé gi te rü le ten lét re ho zott he lyi terv-
ta ná cso kat is – a vi lág örök sé gi te rü let tel kap cso la tos fel-
ada ta el lá tá sá nak tá mo ga tá sa.

(4) A vé dett ér té kek fenn tar tá sá ra, az ál lag vé de lem re és
a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv nek meg fe le lõ mû köd te tés hez
az ál lam adó ked vez ményt biz to sít hat, ame lyet kü lön tör-
vény ben ál la pít meg.

5. Át me ne ti ren del ke zé sek

13. §

(1) A mi nisz ter e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy
éven be lül fe lül vizs gál ja az e tör vény ha tály ba lé pé se kor az
Egyez mény 1. és 2. cik ké ben meg ha tá ro zott kri té ri u mok
sze rint a Köz pont hoz be je len tett hely szí nek Vi lág örök sé gi 
Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé ké be tör té nõ fel vé te lé nek
in do kolt sá gát. Amennyi ben a mi nisz ter a fe lül vizs gá la tot
kö ve tõ en nem tart ja in do kolt nak a hely szín Vi lág örök sé gi
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Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé ké be tör té nõ fel vé te lét, er-
rõl so ron kí vül ér te sí ti a Köz pon tot.

(2) Az il le té kes or szá gos szer ve ze tek, va la mint a me-
gyei ön kor mány za tok a te rü let ren de zé si ter ve ik 8. §
(6) be kez dés a) pont ja sze rin ti össz hang ja meg te rem té sé -
rõl a vi lág örök sé gi ke ze lé si ter vek ki hir de té sét kö ve tõ en
leg ké sõbb 5 éven be lül, il let ve más jog sza bály ból fa ka dó
kö te le zõ fe lül vizs gá lat vagy más ok ból el vég zett mó do sí -
tás al kal má val kö te le sek gon dos kod ni.

(3) A te le pü lé si (fõ vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti) ön kor -
mány za tok a te le pü lés ren de zé si esz kö ze ik 8. § (6) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti mó do sí tá sá ról a vi lág örök sé gi ke ze -
lé si ter vek ki hir de té sét kö ve tõ ti zen nyolc hó na pon be lül
kö te le sek gon dos kod ni.

(4) A vi lág örök sé gi gond nok sá got az e tör vény ha tály-
ba lé pé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül kell ki je löl ni.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en a Vi lág örök-
ség Jegy zékbe fel vett hely szín – e tör vény 1. mellékleté-
nek mó do sí tá sa ál ta li – ki hir de té sét a Kor mány kez de mé-
nye zi. Ezen hely szí nek vi lág örök sé gi gond nok sá gát a ki-
hir de tés tõl szá mí tott hat hó na pon be lül kell ki je löl ni.

(6) A mi nisz ter – az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs 
mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel – e tör vény ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ hat hó na pon be lül fe lül vizs gál ja a vi lág örök sé gi
hely szí nen ta lál ha tó, ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon ele-
mek hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó bér le ti, va gyon ke ze lé si
vagy egyéb hasz ná la ti jog vi szonyt ala pí tó szer zõ dé se ket.
Amennyi ben a mi nisz ter meg ál la pít ja, hogy va la mely
szer zõ dés az Egyez mény ben vagy e tör vény ben rög zí tett
cé lok kal el len té tes vagy azok meg va ló sí tá sát je len tõs mér-
ték ben kor lá toz za, il let ve aka dá lyoz za, er rõl ér te sí ti:

a) a va gyon elem hasz no sí tá sért fe le lõs szer ve ze tet, va-
la mint

b) a va gyon ele met szer zõ dés alap ján hasz no sí tó sze-
mélyt, jo gi sze mélyt, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren-
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet.

(7) A mi nisz ter a (6) be kez dés sze rin ti meg ál la pí tást tar-
tal ma zó dön té sét a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé te szi, il-
let ve in téz ke dik a dön tés nek az in gat lan fek vé se sze rint il-
le té kes te le pü lé si ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján tör té nõ
köz zé té te lé rõl. Az ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon ele mek
hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó bér le ti, va gyon ke ze lé si vagy
egyéb hasz ná la ti jog vi szonyt ala pí tó szer zõ dés a mi nisz te -
ri dön tés mi nisz té ri u mi hon la pon tör té nõ köz zé té te lé tõl
szá mí tott 60. na pon e tör vény ere jé nél fog va meg szû nik.

6. Zá ró ren del ke zé sek

14. §

(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg:

a) a vi lág örök sé gi vá ro má nyos hely szí nek Vi lág örök sé -
gi Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé ké be tör té nõ fel vé te lé -

nek és fe lül vizs gá la tá nak, to váb bá a Köz pont hoz tör té nõ
be je len té sé nek, va la mint a vi lág örök sé gi vá ro má nyos
hely szín Vi lág örök ség Jegy zék be tör té nõ je lö lé sé nek rész-
le tes sza bá lya it;

b) a vi lág örök sé gi tes tü let be tag de le gá lá sá ra jo go sult
mi nisz te re ket, a tes tü let rész le tes fel ada ta it és mû kö dé sét;

c) a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ké szí té sét, an nak tar tal -
mi ele me i re vo nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nye ket, az érin-
tet tek kel tör té nõ elõ ze tes egyez te té sé nek és fe lül vizs gá la -
tá nak rend jét;

d) a vi lág örök sé gi komp lex ha tás vizs gá la ti do ku men tá -
ció tar tal mi ele me it, va la mint az an nak el ké szí té sé re vo-
nat ko zó kü lö nös sza bá lyo kat;

e) a vi lág örök sé gi te rü let vi lág örök sé gi ke ze lé si ter vét;
va la mint

f) a vi lág örök sé gi vá ro má nyos te rü let vi lág örök sé gi ke-
ze lé si ter vét.

(2) Fel ha tal ma zást kap a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy – az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít sa meg:

a) a vi lág örök sé gi gond nok ság ki vá lasz tá sá nak rész le -
tes sza bá lya it, a vi lág örök sé gi gond nok ság fel ada ta it és
mû kö dé sét; va la mint

b) a Vi lág örök sé gi Vá ro má nyos Hely szí nek Jegy zé két.

15. §

(1) A jog el le ne sen ki vitt kul tu rá lis ja vak vissza szol gál -
tatásáról szóló 2001. évi LXXX. tör vény 2. § 3. pont jában
a „3911/92/EGK” szö vegrész he lyébe a „116/2009/EK”
szö veg rész lép.

(2) A vi lág kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del -
mé rõl szó ló, az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do má nyos 
és Kul tu rá lis Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já nak ülés-
sza kán Pá rizs ban, 1972. no vem ber 16-án el fo ga dott
egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 1985. évi 21. tör vény ere jû 
ren de let 3. §-ában az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel és a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel, az
épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter rel, a ter mé szet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter rel a te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter -
rel, va la mint a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé -
sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész lép.

(3) A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó-
ló 1995. évi LIII. tör vény 12. § (6) be kezdése he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a megkeresett szerv nem ren delkezik a kért kör -
nye ze ti in for má ci ó val, az in for má ció meg is me ré sé re vo-
nat ko zó igényt kö te les a kör nye ze ti in for má ci ó val ren del -
ke zõ szerv nek meg kül de ni, és er rõl az igény lõt ér te sí te ni
vagy tá jé koz tat ni, hogy a kért in for má ci ót mely kör nye ze ti 
in for má ci ó val ren del ke zõ szerv tõl igé nyel he ti. A kör nye-
ze ti in for má ció meg is me ré sé re vo nat ko zó igény el uta sí tá -
sa ese tén az el uta sí tás tar tal maz za an nak in do ka it, va la -
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mint tá jé koz ta tást ar ról, hogy a meg ta ga dás sal szem ben az
igény lõ mely szerv hez for dul hat.”

16. §

(1) Ha tá lyát vesz ti a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó-
ló 2001. évi LXIV. tör vény 5/A. §-a, 81. § p) pont jában
a „vi lágörökségi és” szövegrész, va lamint a 93. § (2) be -
kezdés n) pontja.

(2) Ha tá lyát vesz ti az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 56. § (4) be -
kezdése, il letve a 62. § (2) be kezdés k) pontja.

17. §

(1) E tör vény – a (2) és (3) be kezdés szerinti ki vétellel –
2012. ja nuár 1-jén lép ha tályba.

(2) A 14. § (1) be kezdés e) pont ja, va lamint (2) be kez-
dés b) pontja 2013. ja nuár 1-jén lép ha tályba.

(3) A 14. § (1) be kezdés f) pont ja 2014. ja nuár 1-jén lép
ha tály ba.

(4) A 15. § a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kö vér Lász ló s. k.,
          köz társasági el nök      az Or szággyûlés el nöke
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1. mel léklet a 2011. évi LXXVII. tör vényhez

A vi lág örök sé gi hely szí nek kel össze füg gõ ál la mi fel ada to kat a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben el lá tó
mi nisz te rek

Világörökségi helyszín Egyetértõ miniszter

Budapest – a Du na-partok a Gel lért- és a Várheggyel,
a Bu dai Vár negyed és az And rássy út

Ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter Épí tés -
ügyért fe le lõs mi nisz ter 
Fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter Köz igaz ga tás-szer-
ve zé sért fe le lõs mi nisz ter Ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter Te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter Te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter 
Tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter

Hol ló kõ ó fa lu és kör nye ze te Ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter 
Épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter 
Fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter Köz igaz ga tás-szer-
ve zé sért fe le lõs mi nisz ter Ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter Te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter Te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter 
Tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter

Az Agg te le ki-karszt és a Szlo vák-karszt bar lang jai Fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter Köz igaz ga tás-szer-
ve zé sért fe le lõs mi nisz ter Ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter Te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter Te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter 
Tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter

Az ezer éves Pan non hal mi Ben cés Fõ apát ság 
és ter mé sze ti kör nye ze te

Épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter 
Fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter Köz igaz ga tás-szer-
ve zé sért fe le lõs mi nisz ter Ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter Te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter Te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter 
Tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter



A Kormány 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való

végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben
történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX.
törvény 153. § (1) be kezdés 16. és 17. pont jában, va lamint
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (2) be kezdés a) és f) pont jában ka pott fel ha-
talmazás alap ján, az Al kotmány 35. § (1) be kezdés b)
pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1. §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban va ló vég re haj tá sá ról és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes
kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren delet (a to -
váb bi ak ban: R.) 1/B. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 3. § (2)
be kez dé sé ben és 14. § -ában az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi-
nisz té ri um hi va ta los lap já ban” szö veg rész he lyé be az
„Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben” szö veg, az 1/B. § (1)
be kez dé sé ben a „Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (KSZK)” szö veg rész he-
lyé be a „Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet” szö veg lép.

2. §

Az R. 17. § a kö vetkezõ (5) be kezdéssel egé szül ki:

„(5) E ren de let nek a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban va ló vég re -
haj tá sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog-
lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 98/2011. (VI. 29.)
Korm. ren de let tel meg ál la pí tott 2. szá mú mel lék le tét
2011. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.”

3. §

Az R. 2. szá mú melléklete he lyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Hatályát vesz ti az R. 7. § (3) be kezdésében „a magasabb
ve ze tõi, va la mint a ve ze tõi mun ka kö rö ket,” szö veg rész.

5. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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Vi lág örök sé gi hely szín Egyet ér tõ mi nisz ter 

Fer tõ / Ne u si ed ler see kul túr táj (rö vi den: Fer tõ-táj) Ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter 
Épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter 
Fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter Köz igaz ga tás-szer-
ve zé sért fe le lõs mi nisz ter Ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter Te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter Te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter 
Tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter

To kaj-hegy al jai tör té nel mi bor vi dék kul túr táj Ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter 
Épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter 
Fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter Köz igaz ga tás-szer-
ve zé sért fe le lõs mi nisz ter Ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter Te rü let ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter Te le pü lés -
fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter 
Tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter



1. mel léklet a 98/2011. ( VI. 29.) Korm. ren delethez
„2. számú melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. ren delethez

A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény köz al kal ma zot ti mun ka kö re i nek meg ne ve zé se, fi ze té si osz tá lyok ba 
so ro lá sa és a ve ze tõi pót lék mér té ke

Munkakörök megnevezése  Fizetési osztályok
 Vezetõi
pótlék

min. %-a

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

I. Meg bí zott ve ze tõk

pá lyáz ta tás ra kö te le zett:

a) ma ga sabb ve ze tõ be osz tás:

rek tor (ok ta tói be so ro lás sze rint) 300
rek tor he lyet tes
(ok ta tói be so ro lás sze rint)

250

dé kán (ok ta tói be so ro lás sze rint) 250
fõ tit kár * * * 250
gaz da sá gi igaz ga tó      *      *  *  *  * 200
b) ve ze tõ be osz tás:

igaz ga tó (ok ta tói be so ro lás sze rint) 150
igaz ga tó-he lyet tes 
(ok ta tói be so ro lás sze rint)

100

dé kán-he lyet tes 
(ok ta tói be so ro lás sze rint)

200

ok ta tá si szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je 150
ok ta tá si szer ve ze ti egy ség 
ve ze tõ he lyet tes

100

igaz ga tó (szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je)  *  *  * 150
igaz ga tó-he lyet tes (szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ he lyet te se)

     * * * 100

gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet tes      *      *  *  *  * 100
in té zet ve ze tõ (tu do má nyos in té zet nél) * *      * 150
hi va tal ve ze tõ  *  *  *  * 150
hi va tal ve ze tõ-he lyet tes  *  *  *  * 100
osz tály ve ze tõ 
(szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je)

 *  *  *  *      * 150

iro da ve ze tõ  *  *  * 150
iro da ve ze tõ-he lyet tes  *  *  * 100
II. Fel sõ ok ta tá si mun ka kö rök:

a) cso port ve ze tõ

pá lyáz ta tás ra kö te le zett:

szak cso port ve ze tõ * * * *
al osz tály ve ze tõ      *      * * * *
osz tály ve ze tõ-he lyet tes  *  *  *
cso port ve ze tõ      *      * * *
köz pont ve ze tõ      *      * * *
rész leg ve ze tõ      *      *  * *
b) szak al kal ma zott

nyelv ta nár  *  *  *  *  *
test ne ve lõ ta nár  *  *  *  *
bel sõ el len õr      *      *  *  *
jo gász      *      *      *
mér nök      *      *      *
üze mel te tõ mér nök      *      *  *  *  *
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Munkakörök megnevezése  Fizetési osztályok
 Vezetõi
pótlék

min. %-a

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

fõ elõ adó  *  *  *      *      *      *
pá lyáz ta tás alól men te sí tett:

szak ok ta tó  *  *  *  *
gya kor la ti ok ta tó  *  *  *  *
szer ve zõ * * * *      * *
(fõ-) tech ni kus,  *  *  *
in for ma ti kus  *  * * * *
elõ adó  *  *  *
fo tós      *  *  *
szak mun kás      *  *  *  *
gép jár mû ve ze tõ      *      *  *
lõ tér ve ze tõ      *  *  *
for gal mi al kal ma zott      *      *  *  *
rak tár ve ze tõ, rak tár ve ze tõ he lyet tes  *  *  *
rak tá ros      *      *
pénz tá ros  *  * *
ügy ke ze lõ, ve ze tõ ügy ke ze lõ  *  *      *      *
gond nok  *  *  *
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A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 
32/2011. (VI. 20.) NEFMI  rendelete

a he lyi ön kor mány za tok könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si
ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról szó ló 

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet mó dosításáról

A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá -
tásról és a köz mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör vény
100. § (3) be kez dés u) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök -
sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren delet 41. § j) pont jában meg-
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

A he lyi ön kor mány za tok könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si
ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról szó ló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet (a to vábbiakban: R.) 7. § (6)–(7) be kezdé-
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A tá mogatást az In tézet a (2) és (4) be kezdés sze rint
be je len tett ál lo mány gya ra pí tás ra for dí tott össze gek ará-
nyában oszt ja fel az egyes ön kormányzatok kö zött, és az
errõl szóló ja vaslatát minden év május 10-éig kül di meg a
mi nisz ter ré szé re.

(7) A ja vas lat alap ján a mi nisz ter dönt a tá mo ga tá sok
oda íté lé sé rõl. A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok
és a ré szük re jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két
a mi nisz ter min den év jú ni us 5-éig utal vá nyo zás cél já ból
meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter nek, 
ez zel egy ide jû leg tá mo ga tá si dön té sét köz zé te szi a kor-
mány hon lap ján és a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban.”

2. §

(1) Az R. 9. § (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren del-
ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tást a Mel lék let
sze rint, a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro -
ni kus rend szer ben va ló rög zí tés sel, va la mint az on nan ki-
nyom ta tott adat la pok és a szük sé ges mel lék le tek be nyúj tá-
sá val igé nyel he tik. Az igény lést min den év már ci us 25-éig
elekt ro ni ku san, va la mint egy ere de ti és egy má so la ti pél-
dány ban kell be nyúj ta ni a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti-
leg il le té kes szer ve (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) ré szé re.
A be adá si ha tár idõ az in for ma ti kai rend szer ben ha tár na -
pon éj fé lig rög zí tett igény lés nek leg ké sõbb más nap tör té -
nõ pos tá ra adá sát je len ti. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz -
tõ. A ki zá ró lag pos tai úton be nyúj tott adat lap ér vény te len.



Az Igaz ga tó sá gok – az eset le ges hi ány pót lás után – el len -
õr zé si fel ada tuk ered mé nyét je lez ve – leg ké sõbb áp ri lis
20-áig egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban to váb bít ják
az igény lé se ket a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ -
mû vé sze ti Lek to rá tus ré szé re (a to váb bi ak ban: Mû ve lõ dé -
si In té zet).”

(2) Az R. 9. § (4) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren del-
ke zés lép:

„(4) A ja vaslat alap ján a miniszter hir det ered ményt.
A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok és a tá mo ga tás
össze gé nek jegy zé két a mi nisz ter min den év má jus 30-áig
utal vá nyo zás cél já ból meg kül di a he lyi ön kor mány za to-
kért fe le lõs mi nisz ter nek, ez zel egy ide jû leg a pá lyá zat
ered mé nyét köz zé te szi a kor mány hon lap ján és a mi nisz ter 
ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban.”

3. §

Az R. ki egészül az aláb bi 12. §-sal:
„12. § E ren de let alap ján ki zá ró lag az Eu ró pai Bi zott ság

N 357/2007. szá mú, a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je ze té nek fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i -
ból és a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ból nyúj tott tá mo ga tás
tár gyá ban ho zott ha tá ro za tá val össz hang ban nyújt ha tó tá-
mo ga tás.”

4. §

(1) Az R. 5. § (6) be kezdésében „az Ok tatási és Kul turá-
lis Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)” szö veg rész lép.

(2) Az R. 9. § (2) be kezdésében a „Mi nisztérium” szö -
veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg rész lép.

5. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

6. §

Hatályát vesz ti az R. 6. § (2)–(5) be kezdése, a 7. § (1) be -
kez dé sé ben a „90%-a” szö veg rész, va la mint a mel lék let
utol só mon da ta.

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

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 
34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelete

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

A köz oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. §
(1) be kez dé sé nek b), i) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök -
sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren delet 41. § i) pont jában fog -
lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a to vábbiakban: R.) 2. §
(2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[(2) Az óvo dai ne ve lé si év rend jé ben, il let ve az is ko lai,
kol lé gi u mi tan év he lyi rend jé ben kell meg ha tá roz ni:]

„c) az is ko lá ban, a nem ze tünk sza bad ság tö rek vé se it
tük rö zõ, nem ze ti múl tunk már tír ja i nak em lé két, pél dá ját
õr zõ, így kü lö nö sen az ara di vér ta núk (ok tó ber 6.), a kom-
mu nis ta és egyéb dik ta tú rák ál do za ta i nak (feb ru ár 25.),
a ho lo ka uszt ál do za ta i nak (áp ri lis 16.), a Nem ze ti Össze-
tar to zás Nap ja (jú ni us 4.), vagy az is ko la ha gyo má nyai
ápo lá sa ér de ké ben meg ho no sí tott egyéb em lék na pok,
meg em lé ke zé sek idõpontját;”

2. §

Az R. 20. § (6) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren del-
ke zés lép:

„(6) Ha a ta nulónak egy ta nítási év ben az iga zolt és iga -
zo lat lan mu lasz tá sa együt te sen

a) a köz oktatási törvény 8. § (1) be kezdés c) pont jában
meg ha tá ro zott is ko lai ne ve lés-ok ta tás ál ta lá nos mû velt sé -
get meg ala po zó sza ka szá ban a ket tõ száz öt ven ta ní tá si
órát,

b) a köz oktatási törvény 8. § (1) be kezdés d) pontjában
meg ha tá ro zott is ko lai ne ve lés-ok ta tás szak ké pe sí tés meg-
szer zé sé re fel ké szí tõ sza ka szá ban az el mé le ti ta ní tá si órák
húsz szá za lé kát,

c) a köz ok ta tá si tör vény 27. § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott, a kö te le zõ óra leg fel jebb öt ven szá za lé ká ban fo-
lyó pá lya ori en tá ció, gya kor la ti ok ta tás, szak mai ala po zó
el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás, va la mint – az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék sze rin ti – el mé le ti és gya kor la ti szak ma-
cso por tos ala po zó ok ta tás ta ní tá si órá i nak húsz-húsz szá-
za lé kát,

d) a köz ok ta tá si tör vény 29. § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott, a ki len ce dik év fo lyam tól kez dõ dõ en a Nem ze ti
Alap tan terv ben meg ha tá ro zott szak mai ori en tá ció, a ti zen -
egye dik év fo lyam tól kez dõ dõ en – az Or szá gos Kép zé si
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Jegy zék sze rin ti – el mé le ti és gya kor la ti szak ma cso por tos
ala po zó ok ta tás ta ní tá si órá i nak húsz-húsz szá za lé kát,

e) alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben a ta ní tá si
órák egy har ma dát,

f) egy adott tan tárgyból a ta nítási órák har minc szá zalé-
kát meg ha lad ja,

és emi att a ta nu ló tel je sít mé nye ta ní tá si év köz ben nem
volt ér dem jeggyel ér té kel he tõ, a ta ní tá si év vé gén nem mi-
nõ sít he tõ, ki vé ve, ha a ne ve lõ tes tü let en ge dé lye zi, hogy
osz tá lyo zó vizs gát te gyen. A ne ve lõ tes tü let az osz tá lyo zó -
vizs ga le té te lét ak kor ta gad hat ja meg, ha a ta nu ló iga zo lat -
lan mu lasz tá sa i nak szá ma meg ha lad ja a húsz tan órai fog-
lalkozást, és az is kola ele get tett a (3) be kezdésben megha-
tá ro zott ér te sí té si kö te le zett sé gé nek. Ha a ta nu ló tel je sít -
mé nye a ta ní tá si év vé gén nem mi nõ sít he tõ, ta nul má nya it
év fo lyam is mét lés sel foly tat hat ja. Ha a ta nu ló mu lasz tá sa i -
nak szá ma már az el sõ fél év vé gé re meg ha lad ja a meg ha tá -
ro zott mér té ket, és emi att tel je sít mé nye ér dem jeggyel nem
volt mi nõ sít he tõ, fél év kor osz tá lyo zó vizs gát kell tennie.”

3. §

Az R. 22. § (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren del-
ke zés lép:

„(1) A füg get len vizs ga bi zott ság elõtt let ehe tõ ta nul má-
nyok alat ti vizs gát a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró fõ-
vá ro si és me gyei kor mány hi va tal (a to váb bi ak ban: kor-
mány hi va tal), szak mai-el mé le ti és szak mai-gya kor la ti
vizs ga tan tár gyak ese tén pe dig a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ki je lölt in téz mény (a to váb bi ak ban a kor-
mány hi va tal és a mi nisz ter ál tal ki je lölt in téz mény együtt:
vizs gáz ta tás ra ki je lölt in téz mény) szer ve zi.”

4. §

(1) Az R. 33/B. § (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(1) A meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé-
nek sú lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ ta nu ló ré szé re nyúj-
tott is ko lai fej lesz tõ fog lal koz ta tá so kat az is ko la köz pon ti -
lag ki adott egyé ni fej lõ dé si la pon tart ja nyil ván.”

(2) Az R. 33/B. § (3) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(3) A meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé-
nek sú lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ ta nu lók, és a meg is -
me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek tar tós és sú-
lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ ta nu lók ré szé re kö zö sen,
egy cso port ban is meg szer vez he tõ az is ko lai fej lesz tõ fog-
lal koz ta tás, il let ve az egész ség ügyi és pe da gó gi ai cé lú ha-
bi li tá ci ós, re ha bi li tá ci ós tan órai fog lal ko zás, amennyi ben
a fej lesz tõ te rá pia, va la mint az an nak vég zé sé re jo go sult
szak em ber vég zett sé ge és szak ké pe sí té se megegyezik.”

5. §

(1) Az R. 35. § (4) be kezdésének he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(4) Te lep hely ese tén a ha tá ro zat ban kü lön fel kell tün-
tet ni a te lep he lyen el lá tott fel ada to kat, a leg ma ga sabb
gyer mek- és ta nu ló lét szá mot, ame lyet a te lep he lyen a ne-
ve lé si-ok ta tá si in téz mény fo gad ni ké pes. Te lep hely re vo-
nat ko zó mû kö dé si en ge dély ki adá sa elõtt a szék hely sze-
rint il le té kes kor mány hi va tal vé le mé nyét ki kell kér ni.
A te lep hely re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély ki adá sa tár-
gyá ban ho zott ha tá ro za tot – az ügy fél nek tör té nõ köz lés sel
egy ide jû leg – meg kell kül de ni a szék hely sze rint il le té kes
kor mány hi va tal nak.”

(2) Az R. 35. § (8) be kezdés nyi tó szö vegrésze he lyébe
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A kor mány hi va tal nak – a köz ok ta tá si tör vény 80. §
(1)-(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – a fenn tar tói te vé keny-
ség tör vény es sé gi el len õr zé se ke re té ben kü lö nö sen az
aláb bi a kat kell vizs gál nia:”

(3) Az R. 35. § (10) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren -
del ke zés lép:

„(10) A fenn tar tó leg ké sõbb a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ter ve zett in dí tá sa évé nek má jus utol só mun ka nap já -
ig, a köz ok ta tá si tör vény 102. § (11) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott egyéb át szer ve zés ese té ben jú li us utol só mun ka -
nap já ig nyújt hat ja be a kor mány hi va tal hoz az in téz mény
mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez szük sé ges en ge dély, il let ve
az en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké rel met.”

6.§

Az R. 39/E. § (3) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha az át he lye zés in do kolt sá ga a kép zé si kö te le zett -
ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról szó ló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet 19. § (4) be kezdésében fog laltak
sze rint meg szûnt, a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó vagy a vá-
lasz tott ál ta lá nos is ko lá ba vissza he lye zett ta nu ló ne ve lé se
és ok ta tá sa te kin te té ben a 39/D. § (4) be kez dé sé ben fog lalt 
pe da gó gi ai prog ra mot kell ala pul venni.”

7. §

Az R. 4. szá mú mel lék let III. Az is ko la ál tal kö te le zõ en
hasz nált nyom tat vá nyok cí mû rész 28. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„28. Törzslap kül ív, bel ív*”

8. §

Az R.
a) 17/A. § (8) be kezdésében, 39 /D. § (4) bekezdésében,

39/E. § (4) be kezdésében, 39/G. § (2) és (3) be kezdésében,
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39/H. § (4) be kez dé sé ben, 39/I. § (4) be kez dé sé ben,
39/K. § (5) be kezdésében és a 8. számú melléklet 16. pont -
já ban az „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész he-
lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) 39/G. § (3) be kezdésében, 39/H. § (2), (3), (10) és
(11) be kez dé sé ben, 39/I. § (2) és (3) be kez dé sé ben,
39/K. § (3) és (4) be kezdésében, 2. számú melléklet A ta-
nu ló- és gyer mek bal ese tek je len té si kö te le zett sé ge cím
7. pont jában, 4. számú melléklet 13. pont jában és a 4. szá-
mú mel lék let Meg jegy zés ré szé ben, a 8. szá mú mel lék let
10. pont já ban az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um” szöveg,

c) 8. számú melléklet 1.4., 5.7. és 9.2. pont jában a „hiva-
tal nak” szö veg rész he lyé be a „Hi va tal nak” szö veg,

d) 8. szá mú mel lék let 1.4. pont já ban „Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um ál tal” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ré szé rõl” szö veg,

e) 8. szá mú melléklet 2.1., 2.14.1., 5.3., 5.7., 5.8., 7.6.1.,
7.6.2., 7.6.3., 7.6.4. és 11. pont jában a „hivatal” szö veg-
rész he lyé be a „Hi va tal” szö veg,

f) 8. szá mú melléklet 3.4. pont jában a „hivatalt” szö veg-
rész he lyé be a „Hi va talt” szö veg,

g) 8. szá mú mel lék let 5.1. pont já ban a „hi va tal lal” szö veg -
rész he lyé be a „Hi va tal lal” szö veg
lép.

9. §

Az R.
a) 35. § (3), (4), (6), (9) be kezdésében, 2. számú mellék-

let A ta nu ló- és gyer mek bal ese tek je len té si kö te le zett sé ge
cím 6. és 7. pont jában, 6. szá mú melléklet II. A mellékle-
tek cím fel ve ze tõ mon da tá ban, 8. szá mú mel lék let
4.6. pont já ban a „jegy zõ, fõ jegy zõ” szö veg rész he lyé be
a „kor mány hi va tal” szö veg,

b) 6. szá mú mel lék let I. pont fel ve ze tõ mon da tá ban az
„Ön kor mány zat jegy zõ je, fõ jegy zõ je” szö veg rész he lyé be
„Kor mány hi va tal” szö veg,

c) 6. számú melléklet I. 2. pont jában a „jegyzõ, fõ jegyzõ
hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi va tal” szö veg
lép.

10. §

(1) E ren delet – a (2) és (3) be kezdésben fog laltak ki vé-
te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren delet 5. §-a és 9. §-a 2011. jú lius 1-jén lép ha -
tály ba.

(3) E ren delet 4. §-a 2011. szep tember 1-jén lép ha tályba.

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

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 
35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelete
a né pi ipar mû vé szet tel kap cso la tos

ál la mi fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló 
12/2004. (V. 21.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról

A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá -
tásról és a köz mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör vény
100. § (6) be kez dé sé ben, va la mint a né pi ipar mû vé szet tel
kap cso la tos ál la mi fel ada tok ról szó ló 31/2011. (III. 17.)
Korm. ren de let 4. §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren delet 41. § j) pont jában meghatározott
fel adat kö röm ben el jár va – az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj
te kin te té ben az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el -
nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren delet 73. § c) pont jában meg-
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A né pi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi fel ada tok
vég re haj tá sá ról szó ló 12/2004. (V. 21.) NKÖM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 4. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1. mel lék le té ben fel so rolt al ko tá sok né pi ipar-
mû vé sze ti al ko tás sá mi nõ sí té sét a 4. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott adat tar tal mú ké re lem ben a fõ igaz ga tó nál kell kez-
de mé nyez ni. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a mi nõ sít tet ni
kí vánt al ko tást, vagy amennyi ben an nak a hely szín re tör té -
nõ szál lí tá sa és be mu ta tá sa je len tõs ne héz ség be üt kö zik,
úgy a mi nõ sí ten dõ al ko tás ról meg fe le lõ mi nõ ség ben el ké -
szí tett fo tó do ku men tá ci ót. In do kolt eset ben a Bi zott ság
a hely szí nen is meg te kint he ti az al ko tást.”

2. §

Az R. 4. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) A be nyúj tott ké re lem szak mai szem pon tú ér té ke lé -
sé re a fõ igaz ga tó – a né pi ipar mû vé szet or szá gos szak mai
szer ve ze te i vel tör tént egyez te tés alap ján a né pi ipar mû vé -
szet tel fog lal ko zó el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek kö-
zül ese ten ként ki vá lasz tott – 3–7 fõs Bi zott sá got kér fel.
A Bi zott ság szak mai ér té ke lé sé rõl ké szült jegy zõ könyv
kö te le zõ ada ta it az 5. mel lék let tar tal maz za.”

3. §

Az R. 5. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A fõ igaz ga tó ha tá ro za ta a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
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CXL. tör vény ben fog lal ta kon túl tar tal maz za a né pi ipar-
mû vé sze ti al ko tás azo no sí tá sát le he tõ vé te võ jel lem zõ ket
és azo no sí tó szá mot (zsû ri szám), va la mint a „né pi ipar mû-
vé sze ti al ko tás” je lö lés hasz ná la ti jo gá ra vo nat ko zó meg-
ál la pí tást.”

4. §

Az R. 7. § (1)-(2) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A „Né pi Ipar mû vész”-nek mi nõ sí tett sze mélyt a
sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vánnyal
(a to váb bi ak ban: iga zol vány) kell el lát ni. Amennyi ben a
„Né pi Ipar mû vész”-nek mi nõ sí tett sze mély több, a 2. mel-
lék let ben meg ha tá ro zott fog lal ko zá si ág ban nyer te el a
„Né pi Ipar mû vész” mi nõ sí tést, úgy er rõl az iga zol ványt
fog lal ko zá si ágan ként, kü lön-kü lön kell ki ál lí ta ni.

(2) Az iga zol vány a ki ál lí tás nap já tól szá mí tott öt év re
ad ha tó ki, ha tá lyos sá ga há rom szor öt-öt év re meg hosszab-
bít ha tó. A meg hosszab bí tás fel té te le a fo lya ma tos ma gas
szintû al kotói munka és az alkotások öt év alatt tör ténõ mi-
nõ sít te té se, amely nek so rán leg alább két al ko tást „A” ka-
te gó ri á ba, négy al ko tást pe dig „B” ka te gó ri á ba so rol a zsû-
ri. Az iga zol vány ne gye dik al ka lom mal tör té nõ meg-
hosszab bí tá sa ese tén az iga zol ványt ha tá ro zat lan idõ re kell
ki ad ni. A meg hosszab bí tást a fõ igaz ga tó nál kell ké rel mez-
ni. A meg hosszab bí tás ra ja vas la tot te võ szerv a Testület.”

5. §

Az R. 3. mel lék le te 1.–4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek, egy út tal ki egé szül az aláb bi 5. pont-
tal:

„1. A mi nõ sí tés re, zsû ri zés re be adott al ko tá so kért, il let -
ve tárgy cso por tért, gar ni tú rá ért, tárgy-együt te sért meg ha -
tá ro zott össze get, egy sé gen ként 1500 Ft igaz ga tá si szol-
gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

2. A né pi ipar mû vé sze ti iga zol vány ki adá sá nak igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí ja 2000 Ft, amely tar tal maz za az iga zol -
vány elõ ál lí tá si, va la mint az el já rá si dí jat. Az öt éven ként
tör té nõ ér vé nye sí té si el já rás igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja
1200 Ft.

3. Az el sõ fo kú köz igaz ga tá si dön tés el le ni fel leb be zés
díja 33 000 Ft.

4. Az 1. és 2. pont ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jat pos tai úton vagy át uta lás sal a Ha gyo má nyok
Háza 10032000–01739716–00000000 szá mú bank szám-
lá já ra kell be fi zet ni.

A 3. pont ban meg ha tá ro zott fel leb be zé si dí jat az Nem-
ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um

10032000–01425190–00000000 szá mú bank szám lá já -
ra kell be fi zet ni. A be fi ze tés rõl szó ló iga zo lást a ké re lem-
hez, fel leb be zés hez csa tol ni kell.

5. A díj fi ze té si kö te le zett ség te kin te té ben az il le té kek rõl 
szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a to vábbiakban: Itv.) 3. §
(4) be kez dés ben fog lal ta kat, a fel leb be zé si díj vissza té rí té -
sére az Itv. 32. §-át, az el évülés te kintetében az Itv.
86. §-ában fog lal ta kat, a dí jak ke ze lé sé re, el szá mo lá sá ra,
nyil ván tar tá sá ra a költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer-
vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé rõl szó ló
jog sza bá lyi elõ írá so kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.”

6. §

Az R. 4. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

7. §

Az R. 5. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 2. mel lék le te
lép.

8. §

(1) Az R. 9. § (1) be kezdésében „az R.” szö vegrész he -
lyé be „a né pi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi fel ada -
tokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. ren delet” szö vegrész
lép.

(2) Az R. 1. mellékletének 9. pont ja és a 6. mellékleté-
nek 9. pont ja ki egészül a „szal ma” szö vegrésszel.

9. §

Hatályát vesz ti az R. 8. §-a és a 6. melléklet 18. pont já-
ban a „(komp lett fel sze re lés)” szö veg rész.

10. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és az azt kö vetõ na pon ha tályát vesz ti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel léklet  a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI ren delethez
„4. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

Ké re lem tár gyak né pi ipar mû vé sze ti al ko tás sá mi nõ sí té sé hez

1. Fej léc: fel tün te ten dõ a
„Ha gyo má nyok Há za
Né pi Ipar mû vé sze ti Osz tály
ne pi i par mu ve szet@ha gyo ma nyok ha za.hu
www.ha gyo ma nyok ha za.hu
1011 Bu dapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Bu dapest, Pf.: 23. Tel/fax: (36–1)201–8734
A zsû ri el já rá si dí jat a Ha gyo má nyok Há za ál tal ki bo csá tott be fi ze té si pos ta utal vá nyon vagy át uta lás sal le het be fi zet -

ni. A Ha gyo má nyok Há za szám la szá mát tar tal ma zó csekk igé nyel he tõ a Ha gyo má nyok Háza – Népi Iparmûvészeti
Osztályán

A be fi ze tés iga zo lá sát kér jük a jegy zõ könyv höz csa tol ni!
Az ada to kat pon to san, ol vas ha tó an kér jük ki töl te ni!” szöveg

2. Ada tok:
2.1. Be nyúj tó ne ve
2.2. Amennyi ben van, a „Né pi ipar mû vész” iga zol vány szá ma
2.3. Be nyúj tó szü le té si he lye, ide je
2.4. Be nyúj tó any ja ne ve
2.5. Be nyúj tó lak cí me:

2.5.1. me gye
2.5.2. te le pü lés
2.5.3. köz te rü let ne ve és tí pu sa, ház szám
2.5.4. irá nyí tó szám

2.6. Te le fon szám (mun ka idõ ben el ér he tõ)
2.7. Ter ve zõ ne ve
2.8. Ter ve zõ cí me

2.8.1. me gye
2.8.2. te le pü lés
2.8.3. köz te rü let ne ve és tí pu sa, ház szám
2.8.4. irá nyí tó szám

2.9. Be nyúj tó eset le ges meg jegy zé se
2.10. Szakág (* -gal je lölt szak ágak kö zül kér jük be írni)
2.11. Be nyúj tott tár gyak rész le te zé se, táj egy sé gi, et ni kai jel lem zõk te kin te té ben is

2.11.1. fo tó-szám
2.11.2. meg ne ve zés
2.11.3. mé ret (cm-ben)
2.11.4. alap anyag
2.11.5. szín
2.11.6. dí szít mény stí lus
2.11.7. for rás
2.11.8. éves elõ ál lít ha tó pél dány szám

2.12. A zsû ri zés hely szí ne (ahol az al ko tás zsû ri zés re ke rül)
2.13. A „Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a be nyúj tott tárgy(ak) a fent meg ne ve zett ter ve zõ

al ko tá sa(i).” szö veg
2.14. „A zsû ri zés re be adott tár gya kat a zsû ri zést kö ve tõ en 30 na pig tud ja tá rol ni az in téz mény. A tár gyak 

el szál lí tá sá ról a be nyúj tó gon dos ko dik.” szö veg
2.15. Dá tum
2.16. Be nyúj tó alá írá sa”
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2. mel léklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI ren delethez
„5. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

A Bi zott ság jegy zõ köny ve

/0/001.sz. ZSÛRIJEGYZÕKÖNYV
1. ADATOK:

1.1. BENYÚJTÓ NEVE
1.2. BENYÚJTÓ CÍME
1.3. TERVEZÕ NEVE
1.4. TERVEZÕ CÍME
1.5. BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE
1.6. AZ „A ZSÛRISZÁMOT KAPOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉNÉL A MINDENKORI

ÁFA TÖRVÉNYBEN FOGLALTAK SZERINT KELL ELJÁRNI.” SZÖVEG
1.7. MEGNEVEZÉS
1.8. MÉRET
1.9. ALAPANYAG

1.10. SZÍNÁLLÁSA
1.11. DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS
1.12. SZAKÁG

2. HATÁROZAT:
2.1. ZSÛRISZÁM
2.2. ÉVES ELÕÁLLÍTHATÓ PÉLDÁNYSZÁM
2.3. A ZSÛRI DÖNTÉSE
2.4. DÁTUM ÉS A BENYÚJTÓ ALÁÍRÁSA
2.5. DÁTUM, PECSÉTNYOMAT, A ZSÛRI NEVÉBEN ALÁÍRÁS”

HATÁROZATOK

A Kormány 1199/2011. (VI. 17.) Korm. határozata
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény 74/B. § (5) be kez dé se, az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap csolódó tör vények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) be kez-
dé se, to váb bá a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl
szó ló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz ke -
désekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján a következõk szerint határoz:

1. A Kormány
a) mó do sít ja a Tem pus Köz ala pít vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a to váb bi ak ban: ala pí -

tó ok irat), és el fogadja an nak egy séges szerkezetbe foglalt szövegét;
b) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak a Kor mány ne-

vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le irán ti el já rás -
ban az ala pító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, va la mint a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy
a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt követõen
a Magyar Közlönyben közzétegye.

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

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ en azonnal
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3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1076/1999. (VII. 7.) Korm. határozat,
b) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira ta i nak egy sé ges mó do sí tá sá ról

szóló 1090/2000. (XI. 14.) Korm. határozat,
c) az ok ta tá si mi nisz ter kor mány za ti fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó egyes köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira ta i nak mó do -

sításáról szóló 1075/2001. (VII. 13.) Korm. határozat,
d) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1110/2003. (XI. 5.) Korm. határozat,
e) a Struk tu rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap Kép zõ köz pont (SAKK) fel ada ta i nak a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ke-

retei kö zött tör ténõ el látásáról szóló 1044/2004. (V. 14.) Korm. határozat 2. és 3. pontja,
f) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1134/2004. (XII. 6.) Korm. határozat,
g) az ok ta tá si mi nisz ter kor mány za ti fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó egyes köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira tá nak mó do -

sításáról szóló 1092/2005. (IX. 15.) Korm. határozat,
h) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1102/2006. (X. 27.) Korm. határozat,
i) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1093/2007. (XI. 29.) Korm. határozat,
j) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1024/2009. (III. 6.) Korm. ha tá ro zat,

valamint
k) a Tem pus Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1190/2009. (XI. 13.) Korm. határozat.

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

A Kormány 1202/2011. (VI. 21.) Korm. ha tározata
a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör vény 74/E. §-a, az ál lamháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap csolódó tör vények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §, to vábbá a Kormány
ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl szó ló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz ke dé sek rõl szó ló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. ha tá ro zat 7. pont ja alap ján a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. § (6) be kez dé se alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány (a to váb bi -
ak ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét.

2. A Kormány
a) fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az ál la mi ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si Bí ró ság nál

a Köz ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron kí vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me rü lõ
kér dé sek ben az ál la mi ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye;

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

c) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy gon dos kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány meg szû né se nap já val, mint
mér leg for du ló nap pal el ké szí tés re ke rül jön a Köz ala pít vány nak a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek be-
szá mo ló-ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let 6. §-a
sze rin ti be szá mo ló ja;

d) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány fel ada tai a ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban ál ló Ma gyar Nem ze ti
Film alap Köz hasz nú Non pro fit Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság, va la mint a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um írás-
ban rög zí tett és a Kor mány ál tal jó vá ha gyott meg ál la po dá sa alap ján ke rül je nek el lá tás ra. 

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

Ha tár idõ: azon nal

3. A meg szû nést kö ve tõ en a Köz ala pít vány va gyo ná nak szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – a Köz ala pít vány 
va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a jog utód nél kül meg szû nõ Köz ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé -
sé re a Kor mány a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert ké ri fel. A Köz ala pít vány hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt va gyo nát
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– ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat – a Kor mány a meg szûnt Köz ala pít vány cél já hoz ha son ló cél ra for dít ja a ki zá ró la gos 
ál la mi tu laj don ban ál ló Ma gyar Nem ze ti Film alap Köz hasz nú Non pro fit Zrt.-n ke resz tül.

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

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

4. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 3. pont ban fog lalt in-
téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got köz le mény ben tá jé koz tas sa.

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

azon nal

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány lé te sí té sé rõl szó ló 2314/1997. (X. 8.) Korm. ha tározat;
b) a No bel-dí jas Ker tész Im re Sors ta lan ság cí mû re gé nye meg fil me sí té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2025/2003. (II. 19.)

Korm. ha tá ro zat;
c) a No bel-dí jas Ker tész Im re Sors ta lan ság cí mû re gé nye meg fil me sí té se tá mo ga tá sá ról szó ló 2025/2003. (II. 19.)

Korm. ha tá ro zat vég re haj tá sá ról szó ló 2332/2003. (XII. 16.) Korm. ha tá ro zat;
d) a No bel-dí jas Ker tész Im re Sors ta lan ság cí mû re gé nye meg fil me sí té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2025/2003. (II. 19.)

Korm. ha tá ro zat vég re haj tá sá ról szó ló 2111/2004. (IV. 29.) Korm. ha tá ro zat;
e) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány elõ irány za tá nak ter hé re vál lal ha tó éven tú li kö te le zett ség vál la lás ról szó ló

2101/2005. (V. 31.) Korm. ha tározat;
f) a MAFILM Film gyár tá si és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Rt. rész vé nye i nek és a Ma gyar Film la bo ra tó ri um Kft. üz let ré szé -

nek a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány ra tör té nõ át ru há zá sá ról szó ló 2250/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat;
g) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1029/2002. (III. 26.) Korm. ha tá ro zat;
h) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1206/2002. (XII. 20.) Korm. ha tá ro -

zat;
i) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1109/2003. (XI. 5.) Korm. ha tá ro zat;
j) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1144/2004. (XII. 17.) Korm. ha tá ro zat;
k) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1111/2006. (XI. 24.) Korm. ha tá ro zat;
l) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1021/2008. (IV. 3.) Korm. ha tá ro zat;
m) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1082/2009. (VI. 3.) Korm. ha tá ro zat;

to váb bá
n) a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 1031/2010. (II. 9.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Kormány
1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozata

a ma gyar film szak mai tá mo ga tá si rend szer rel kap cso la tos egyes fel ada tok meg osz tá sá ról

A Kor mány a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl
szó ló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz ke -
dé sek rõl szó ló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat 7. pont ja alap ján a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz:

1. A Kor mány jó vá hagy ja a ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban ál ló Ma gyar Nem ze ti Film alap Köz hasz nú Non pro fit Zárt-
kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság és a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal a film tá mo ga tás új rend sze ré vel, il let ve
a ha zai film ipar mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada tok meg osz tá sa tár gyá ban kö tött meg ál la po dást.
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2. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy az 1. pont sze rin ti meg ál la po dás alap ján szük-
ség sze rint ké szít se elõ az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sát.

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

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

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

A Kormány  1217/2011. (VI. 28.) Korm. ha tározata
a Bu da pes ti Oszt rák Is ko la Ala pít vány

Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör vény 74/B. § (5) bekezdése, va lamint a Kormány ál tal
ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl szó ló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz ke dé sek rõl szó ló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. ha tá ro zat 10. pont ja alap ján a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz:

1. A Kormány
a) egyet ért a Bu da pes ti Oszt rák Is ko la Ala pít vány (a to váb bi ak ban: Ala pít vány) ala pí tó ok ira tá nak (a to váb bi ak ban:

ala pí tó ok irat) a mel lé kelt tar ta lom sze rin ti mó do sí tá sá val, és meg ál la pít ja az ala pí tó ok irat egy sé ges szer ke zet be fog lalt
szö ve gét;

b) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az ala pí tó ok irat nak a mel lék let sze rin ti mó do sí tá sa ér de ké ben az Ala-
pít vány társ ala pí tó já val meg ál la pod jon; 

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

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

Ha tár idõ: azon nal

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

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

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

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

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
az Osztrák–Magyar Tudományos  és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány

Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör vény 74/B. § (5) bekezdése, va lamint a Kormány ál tal
ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl szó ló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz ke dé sek rõl szó ló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. ha tá ro zat 10. pont ja alap ján a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz:

1. A Kormány
a) egyet ért az Oszt rák–Ma gyar Tu do má nyos és Ok ta tá si Ko ope rá ci ós Ak ció Ala pít vány (a to váb bi ak ban: Ala-

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

b) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy az ala pí tó ok irat nak a mel lék let sze rin ti mó do sí tá sa ér de ké ben
az Ala pít vány társ ala pí tó já val meg ál la pod jon; 

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

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

Ha tár idõ: azon nal

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

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

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

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

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

A mi nisz ter el nök 49/2011. (VI. 30.) ME ha tá ro za ta
fõ is ko lai rek to rok meg bí zá sá ról és fõ is ko lai ta ná rok ki ne ve zé sé rõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101. § (3) be kezdés a) és b) pontjában fog lalt jog körömben –
a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett elõterjesztésére –

a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lán
Sza kály György egye te mi ta nárt – a 2011. jú li us 1-jé tõl 2015. au gusz tus 15-éig ter je dõ idõ tar tam ra – a rek to ri te en dõk

el lá tá sá val megbízom;

a Nyír egy há zi Fõ is ko lán
dr. Já no si Zol tán egye te mi ta nárt – a 2011. jú li us 1-jé tõl 2015. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko lán
Sándorné dr. Kriszt Éva fõ is ko lai ta nárt – a 2011. jú li us 1-jé tõl 2016. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Gál Fe renc Hit tu do má nyi Fõ is ko lán
dr. Koz ma Gábor fõ is ko lai ta nárt – a 2011. jú li us 1-jé tõl 2016. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ tar tam ra –,
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a Pá pai Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mi án
dr. Vla dár Gá bor egye te mi ta nárt – a 2011. jú li us 1-jé tõl 2016. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val is mé tel ten meg bí zom;
dr. Ke le csé nyi Klá rát és
dr. Saz dovs ka Jas mi nát

– 2011. jú li us 1-jei ha tállyal – fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem.

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

KÖZLEMÉNYEK

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter köz le mé nye a nyil vá nos könyv tá rak jegyzékérõl

A 64/1999. (IV. 28.) Korm. ren de let alap ján e köz le mény mel lék le te ként köz zé tesszük a Hi va ta los Ér te sí tõ 2009. évi
56. szá má ban meg je lent nyil vá nos könyv tá rak jegy zé ké ben be kö vet ke zett vál to zá so kat, he lyes bí té se ket, va la mint a
jegy zék rõl tö rölt könyv tá rak ada ta it is. A jegy zék tar tal maz za a könyv tár ne vét, cí mét, ve ze tõ jét, irá nyí tó szer vét (fenn-
tartóját) és alap tevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.

A jegy zé ket a fenn tar tók ál tal be kül dött do ku men tu mok alap ján ál lí tot tuk össze.

Az össze sí tett, ak tu á lis jegy zék meg je lent a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um hon lap ján 2010. má jus 16-án az aláb bi
elérhetõségen:

http://www.kor many.hu./hu/nem ze ti-ero for ras-mi nisz te ri um/kul tu ra ert-fe le los-al lam tit kar sag/hi rek/
nyil va nos-konyv ta rak-jegy ze ke

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

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

Település KSH- és megyekód

A könytár

neve címe vezetõje
irányító szerve
(fenntartója)

alaptevékenysége

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

Petõfi S. u. 68. 
2338

Petz Nán dor Ápor ka Köz ség
Ön kor mány za ta

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

Bá csal más 0310719-BÁCS Vö rös marty Mi hály 
Vá ro si Könyv tár 
és Köz mû ve lõ dé si
In téz mény

Hõ sök te re 10.
6430

Sö rös Lász ló né Bá csal más Vá ros
Ön kor mány za ta

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

Ba kony szent ki rály 1922813-VE Köz sé gi Könyv tár Kossuth u. 12. 
8430

Hor váth Zi ta Ba kony szent-
ki rály Köz ség
Ön kor mány za ta

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

A könytár

neve címe vezetõje
irányító szerve
(fenntartója)

alaptevékenysége

Bóly 0233154-BAR Er zsé bet Vi ga dó
és Vá ro si Könyv tár

Er zsé bet tér 1.
7754

Re itz né 
Mla do nyicz ki
Anett

Bóly Vá ros Ön -
kor mány za ta

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

Bor sod ná dasd 0505315-BAZ Bor sod ná das di 
Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si 
Köz pont. Kö zös sé gi
Ház és Könyvtár

Köz tár sa ság út
10.
3671

Má tyás né 
Pal la gi Éva

Bor sod ná dasd
Vá ros Ön kor -
mány za ta

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

Bu da pest 0129744-FV Szent István
Egye tem. 
Ál lat or vos tu do má nyi
Könyv tár, 
Le vél tár és Mú ze um

István u. 2. 
1078

Or bán Éva Szent István
Egye tem. 
Ál lat or vos-
tu do má nyi Kar

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

Deb re cen 0915130-HB Mé li usz Ju hász Pé ter 
Me gyei Könyv tár 
és Mû ve lõ dé si 
Köz pont

Bem tér 19. 
4026

Szi lá gyi Irén Haj dú-Bi har 
Me gyei 
Ön kor mány zat

me gyei könyv tá ri 
fel ada tok el lá tá sa

Du na új vá ros 0703115-FE Jó zsef At ti la 
Könyv tár 
Du na új vá ros

Apá czai Cse re
János út 9. 
2400

Ka to na Zsu zsan-
na

Du na új vá ros 
Me gyei Jo gú 
Vá ros 
Ön kor mány za ta

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

Föl des 0903258-HB Föl des Köz sé gi
Könyv tár

Ka rá csony
Sándor tér 6. 
4177

Gon dá né
Ga ál An na má ria

Föl des 
Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta

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

Gönc 0515936-BAZ Vá ro si Könyv tár Kossuth L. u. 68.
3895

Mol nár Lász ló né Gönc Vá ros
Ön kor mány za ta

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

Gyõr 0825584-GY Ma gyar Köz gaz da -
sá gi Tár sa ság 
Szak könyv tá ra

Ara di
vér ta núk u. 12.
9024

Mé szá ros Jó zsef né Ma gyar 
Köz gaz da sá gi
Tár sa ság

szak könyv tá ri
fel ada tok el lá tá sa

Kál 1032179-HE Ká li Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Könyv tá ra

Rózsa út 9. 
3350

Ká sa Abi gél Kál Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

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

Kis bér 1117330-KO Vá ro si Könyv tár 
és Köz mû ve lõ dé si
In téz mé nyek

Batt hy ány tér
5/A
2870

Pus kás Te réz Kis bér Vá ros
Ön kor mány za ta

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

Kun szent mik lós 0328130-BÁCS Var ga Do mo kos 
Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si 
Köz pont. Ti nó di
Lan tos Se bes tyén
Könyv tár 
és Mû ve lõ dé si Ház

Dam ja nich u. 7.
6090

Tóth Gyu lá né Kun szent mik lós
Vá ros Ön kor -
mány za ta

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

Öcsöd 1628006-JNSZ Jó zsef At ti la 
Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si 
Köz pont Könyv tá ra 
és Köz mû ve lõ dé si
In téz mé nye

Kossuth tér 1. 
5451

Zsa don Jó zsef né Öcsöd
Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta

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

Za la eger szeg 2032054-ZA Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ is ko la Pénz ügyi
és Szám vi te li 
Fõ is ko lai Kar
Za la eger sze gi 
In té zet Könyv tá ra

Ba la to ni u. 2.
8900

Gó czán Ju dit Bu da pes ti 
Gaz da sá gi 
Fõ is ko la 
Pénz ügyi
és Szám vi te li 
Fõ is ko lai 
Kar
Za la eger sze gi
In té zet

fõ is ko lai 
könyv tá ri 
fel ada tok el lá tá sa
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Település KSH- és megyekód

A könytár

neve címe vezetõje
irányító szerve
(fenntartója)

alaptevékenysége

Zsám bék 1325034-PE Zsám bé ki 
Köz mû ve lõ dé si 
In té zet és Könyv tár

Etyeki u. 2.
2072

Li kó Ju li an na Zsám bék Vá ros
Ön kor mány za ta

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

Köz le mény ko ráb ban akk re di tált, egye di érett sé gi vizs ga tárgy ból
érett sé gi vi zsga meg szer ve zé sé nek en ge dé lye zé sé rõl

Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let 7. § (9) be kez dé se alap-
ján az Ok ta tá si Hi va tal 2011. áp ri lis hó nap ban az aláb bi kö zé pi sko lá nak en ge dé lyez te ko ráb ban akk re di tált, egye di érett-
sé gi vizs ga tárgy ból érett sé gi vizs ga meg szer ve zé sét.

A vizs ga tárgy tí pu sa
A vizs ga tárgy

ne ve
A ké rel me zõ ne ve, cí me A vizs ga szint je A vizs ga ré szei

A vizs ga leg ko ráb bi
idõ pont ja

Vá laszt ha tó Köz is me re ti Pszi cho ló gia
Ve res Pál né Gim ná zi um
(Szék hely: 1053 Bu da pest,
Veres pál né u. 38.

Kö zép szint Szó be li
2012.

má jus–jú ni us
vizs ga idõ szak

Dr. Prin czin ger Pé ter s. k.,
az Ok ta tá si Hi va tal el nö ke

Hir det mény
A Nem ze ti Tánc szín ház Non pro fit Kft. gaz dál ko dá sá nak fõbb ada tairól

a 2010. év ben

Cég jegy zék szám: 01-09-921742
Köz hasz nú sá gi fo ko zat: ki e mel ten köz hasz nú

2010. évi mérleg fõ összege: 291 287 000 Ft
Adó fi ze té si kö te le zett ség: 0 Ft
Vál lal ko zá si ered mény: 2 733 000 Ft
Köz hasz nú ered mény: 31 422 000 Ft

A köz hasz nú tár sa ság az Ala pí tó ál tal jó vá ha gyott, be jegy zett könyv vizs gá lói hi te le sí tõ zá ra dék kal el lá tott mér leg be -
szá mo ló ja és köz hasz nú sá gi je len té se elõ ze te sen egyez te tett idõ pont ban meg te kint he tõ a Nem ze ti Tánc szín ház Non pro -
fit Kft. Gaz da sá gi Osz tá lyán: 1014 Bu da pest, Szín ház u. l–3. Te le fon: 375-8184.

Tö rök Jo lán s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

1808 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 16. szám



A Hon véd Együt tes Mû vé sze ti Non pro fit Kft.
2010. évi mérlege
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Hon véd Együt tes Non pro fit Kft.
Az üz le ti év mér leg for du ló nap ja

2010.12.31.

Egy sze rû sí tett éves be szá mo ló mérlege „A” vál to zat
(Esz kö zök)

Adatok E Ft-ban

A té tel meg ne ve zé se
 Elõ zõ év 

2009.12.31.
 Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai 

 Tárgy év
2010.12.31.

a b  c  d  e 

1 A Be fek te tett esz kö zök  56 911  –  62 556 

2 I. Im ma te ri á lis ja vak  2 664  –  1 573 

Im ma te ri á lis ja vak ér ték he lyes bí té se

10 II. Tár gyi esz kö zök  54 247  –  60 983 

17 Tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se  –  –  – 

18 III. Be fek te tett pénz esz kö zök  –  –  – 

25 Be fekt.pü-i.eszk.ér té ke he lyes bí té se  –  –  – 

26 B For gó esz kö zök  57 088  –  10 440 

27 I. Kész le tek  –  –  – 

34 II. Kö ve te lé sek  11 613  –  5 987 

40 III. Ér ték pa pí rok  –  –  – 

45 IV. Pénz esz kö zök  45 475  –  4 453 

48 C Ak tív idõ be li el ha tá ro lás  1 016  –  37 867 

52 ESZ KÖ ZÖK ÖSSZE SEN  115 015  –  110 863 

Hon véd Együt tes Non pro fit Kft.
Az üz le ti év mér leg for du ló nap ja

2010.12.31.

Egy sze rû sí tett éves be szá mo ló mérlege „A” vál to zat
(For rá sok)

Adatok E Ft-ban

A té tel meg ne ve zé se
 Elõ zõ év 

2009.12.31.
 Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai 

 Tárgy év
2010.12.31

a b  c  d  e 

53 D Sa ját tõ ke  48 897  –  58 523 

54 I. Jegy zett tõ ke  3 000  –  3 000 
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Adatok E Ft-ban

A té tel meg ne ve zé se
 Elõ zõ év 

2009.12.31.
 Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai 

 Tárgy év
2010.12.31

a b  c  d  e 

55 Eb bõl vissza vá sá rolt tu laj do nú ré sze se dés név ér té ke  –  –  – 

56 II. Jegyzett, de még be nem fi zetett tõ ke (–)  –  –  – 

57 III. Tõ ke tar ta lék  –  –  – 

58 IV. Ered mény tar ta lék  8 440  –  45 897 

59 V. Le kö tött tar ta lék  4 178  –  – 

60 VI. Ér té ke lé si tar ta lék  –  –  – 

61 VII. Mér leg sze rin ti ered mény  33 279  –  9 626 

62 E Cél tar ta lé kok  –  –  – 

66 F Kö te le zett sé gek  57 162  –  33 519 

67 I. Hát ra so rolt kö te le zett sé gek  –  –  – 

71 II. Hosszú le já ra tú kö te le zett ség  –  –  – 

80 III. Rö vid le já ra tú kö te le zett ség  57 162  –  33 519 

90 G Passzív idõ be li el ha tá ro lás  8 956  –  18 821 

94 FOR RÁ SOK ÖSSZE SEN  115 015  –  110 863 

Hon véd Együt tes Non pro fit Kft.
Az üz le ti év mér leg for du ló nap ja

2010.12.31.

Egy sze rû sí tett éves be szá mo ló
„A” eredménykimutatása

(össz költ ség el já rás sal)

Adatok E Ft-ban

Té tel
szám

A té tel meg ne ve zé se
 Elõ zõ év 
2009.12.31

 Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai 

 Tárgy év
2010.12.31

a b  c  d  e 

I. Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le  79 641  –  72 131 

II. Ak ti vált sa ját tel je sít mé nyek  –  –  – 

III. Egyéb be vé te lek  628 729  –  505 945 

III. sor ból: vissza írt ér ték vesz tés  –  –  44 

IV. Anyag jel le gû rá for dí tá sok  155 397  –  102 741 
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Adatok E Ft-ban

Té tel
szám

A té tel meg ne ve zé se
 Elõ zõ év 
2009.12.31

 Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai 

 Tárgy év
2010.12.31

a b  c  d  e 

V. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok  472 649  –  393 872 

VI. Ér ték csök ke né si le írás  11 221  –  6 198 

VII. Egyéb rá for dí tá sok  35 575  –  65 433 

VII. sor ból: ér ték vesz tés  190  –  264 

A Üze mi te vé keny ség ered mé nye  33 528  –  9 832 

VI II. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te lei  –  –  23 

IX. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai  194  –  337 

B Pénz ügyi mûv. ered mé nye – 194  – – 314 

C Szo ká sos vál lalk. ered mény  33 334  –  9 518 

X. Rend kí vü li be vé te lek  –  –  124 

XI. Rend kí vü li rá for dí tá sok  –  –  – 

D Rend kí vü li ered mény  –  –  124 

E Adó zás elõt ti ered mény  33 334  –  9 642 

XII. Adó fi ze té si kö te le zett ség - tár sa sá gi adó  55  –  16 

F Adó zott ered mény  33 279  –  9 626 

22 Ered mény tar ta lék igény be vé te le osz ta lék ra, ré sze se dés re  –  –  – 

23 Jó vá ha gyott osz ta lék, ré sze se dés  –  –  – 

G Mér leg sze rin ti ered mény  33 279  –  9 626 

A számviteli törvény szerinti egyszerûsített éves, 
közhasznú beszámoló eredménykimutatása

2010. év

Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Tárgy év

a b c d

1 A. Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le 
(1+2+3+4+5+6)

701 064 572 452

2 1.Köz hasz nú cé lú mû kö dés re ka pott tá mo ga tás 613 206 500 699

3 a) ala pí tó tól 613 200 500 650
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Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Tárgy év

a b c d

4 b) köz pon ti költ ség ve tés bõl

5 c) he lyi ön kor mány zat tól

6 d) tár sa da lom biz to sí tás tól

7 e) egyéb, eb bõl 1% 6 49

8 2. Pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás 13 250 5 080

9 3. Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel 72 335 66 383

10 4. Tag díj ból szár ma zó be vé tel

11 5. egyéb be vétel 2 273 290

12 6. Ak ti vált sa ját tel je sít mé nyek ér té ke (a+b)

13 a) sa ját ter me lé sû kész le tek ál lo mány vál to zá sa

14 b) sa ját elõ ál lí tá sú esz kö zök ak ti vált ér té ke

15 B. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le 7 306 5 748

16 C. Összes be vétel (A+B) 708 370 578 200

17 D. Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai (1+2+3+4+5+6) 670 306 565 838

18 1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 154 073 101 929

19 2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 469 504 392 394

20 3. Ér ték csök ke né si le írás 11 104 6 136

21 4. Egyéb rá for dí tá sok 35 433 65 068

22 5. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 192 311

23 6. Rend kí vü li rá for dí tá sok

A számviteli törvény szerinti egyszerûsített éves, 
közhasznú beszámoló eredménykimutatása

2010. év

Sor
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Tárgy év

a b c d

24 E. Vál lal ko zá si te vé keny ség rá for dí tá sai (1+2+3+4+5+6) 4 730 2 720

25 1. Anya gi jel le gû rá for dí tá sok 1 324 812
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Sor
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év Tárgy év

26 2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 3 145 1 478

27 3. Ér ték csök ke né si le írás 117 62

28 4. Egyéb rá for dí tá sok 142 365

29 5. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 2 3

30 6. Rend kí vü li rá for dí tá sok

31 F. Összes rá for dí tás (D+E) 675 036 568 558

32 G. Adó zás elõt ti ered mé nye (B–E)* 2 576 3 028

33 H. Adó fi ze té si kö te le zett ség 55 16

34 I. Tárgy évi vál lal ko zá si ered mény (G–H) 2 521 3 012

35 J. Tárgy évi köz hasz nú ered mény (A–D) 30 758 6 614

Tájékoztató adatok

36 A. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 393 872

37 1. Bér költ ség 294 744

38        eb bõl megbízási dí jak 10 717

39 tisz te let dí jak 2 358

40 2. Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 17 593

41 3. Bér já ru lé kok 81 535

42 B. A szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok

43 C. To vább uta lá si cél lal ka pott tá mo ga tás

44 D. To vább utalt tá mo ga tás

* Köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú be so ro lás sal ren del ke zõ tár sa ság ese tén (C. f.)

Ara nyos Károly s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó
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Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mények ve ze tõi és ok ta tói ál lás he lyei nek be töl té sé re

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

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Köz gaz da sá gi In té zet Mik ro öko nó mia Tan szék
tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens fõbb ok ta tá si fel ada tai:
– az alap szin tû Mik ro öko nó mia ok ta tá sá ba elõ adói szin ten tör té nõ be kap cso ló dás, a Köz gaz da sá gi elem zõ mes ter-

sza kon egy szak kö te le zõ tárgy ok ta tá sa és kö zép tá von egy ide gen nyel vû tárgy ki fej lesz té se;
– ba che lor- és mes ter szin tû tan tár gyak hoz kap cso ló dó an tan anyag fej lesz tés ön ál ló an, il let ve az in té ze ti kol lé gák kal

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

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens ku ta tá si, il let ve ku ta tás szer ve zé si fel ada tai:
– ku ta tá si pro jek tek in dí tá sa a ma gyar gaz da ság po li ti ka és egyes rész pi a cok elem zé se té ma kö ré ben;
– pá lyá za ti te vé keny ség és rész vé tel az in té zet ha zai és nem zet kö zi ku ta tá sa i ban;
–  je len kell len nie a ha zai és nemzetközi tu dományos élet ben.

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
Pá lyá za tot azok az ok ta tók nyujt hat nak be, akik ren del kez nek:
–  leg alább öt éve PhD tu dományos fokozattal,
– leg alább nyolc éves fel sõ ok ta tá si ok ta tói és ku ta tá si ta pasz ta lat tal,
– szé les kö rû ok ta tá si ta pasz ta la ta van a ha zai és nem zet kö zi fel sõ ok ta tás ban ma gyar, an gol és fran cia nyel ve ken az

alap szin tû köz gaz da ság tan ok ta tá sá ban, azon be lül is a mik ro öko nó mia és a mak ro öko nó mia té ma kö ré ben,
– ku ta tá si ta pasz ta la ta van nem zet kö zi és ha zai té ren egyes rész pi a cok elem zé se, a mo ne tá ris po li ti ka és a gaz da ság -

po li ti ka te rü le tén,
– ren del ke zik leg alább kö zép fo kú an gol nyelv-vizs gá val,
– ké pes új tan tár gyak, tan anya gok ki dol go zá sá ra el sõ sor ban ide gen nyel ven és mes ter sza kon,
– pub li ká ci ók ál tal bi zo nyí tot tan je len van a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos élet ben.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent, amennyi ben a pá lyá zó
– szé les kö rû gya kor la ti ta pasz ta lat tal ren del ke zik az ága za ti elem zé sek, a gaz da ság po li ti kai irá nyí tás te rü le tén,
–  kon ferencia-elõadást tart an gol és fran cia nyel ven.

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

A pá lyá zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos tud ni va lók:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben és a BCE „Fog lal koz ta tá si Kö-

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

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

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

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

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

16. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1815



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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Mé szá ros Ta más s. k.,
rek tor

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MÉRNÖKI KAR
Fi zi ka és Me chat ro ni ka In té ze té be
tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada ta a Fi zi ka I. (Me cha ni ka), Fi zi ka II. (Elekt ro mos ság tan), Me chat ro ni kai rend-
sze rek elõ adá sok és a kap cos ló dó gya kor la tok, la bo ra tó ri u mi gya kor la tok te ma ti ká já nak fo lya ma tos meg újí tá sa, ok ta tá -
sa, va la mint tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa, to váb bá a fi zi ka és a me chat ro ni ka, kü lö nös te kin tet tel a fer ro flu i du mok
és azok mû sza ki al kal ma zá sa tu do mány te rü le tén TDK, dip lo ma és PhD té mák ve ze té se. Mint szak ve ze tõ vé gez ze a me-
chat ro ni ka BSc szak gon do zá sá val kap cso la tos ok ta tás szer ve zé si és -fej lesz té si te vé keny sé get.

Tu do má nyos fel ada tai: az elekt ro re o ló gi ai és mag ne to re o ló gi ai flu i du mok szer ke ze ti és ter mo di na mi kai tu laj don sá -
ga i nak vizs gá la ta és mû sza ki al kal ma zá sa te rü le tén nem zet kö zi és ha zai együtt mû kö dés ben ku ta tá sok vég zé se, irá nyí tá -
sa, to váb bá a pá lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sa az anya gi erõ for rá sok meg te rem té se ér de ké ben.

A pá lyá zó tel je sít se az egye te mi do cen si kö ve tel mény rend szert, az ok ta tan dó tu do mány te rü le ten ren del kez zen ha bi li -
tá ci ó val és az MTA Dok to ra cím mel (vagy a cím meg szer zé sé re irá nyu ló cse lek ményt kezd je meg, le gyen túl a si ke res
ha bi tus vizs gá la ton). A pá lyá zó ren del kez zék to váb bá leg alább 10 éves ok ta tá si, tu do má nyos mun kás ság gal; tu do mány-
te rü let tõl füg gõ en nem zet kö zi és/vagy ha zai tu do má nyos el is mert ség gel, amellyel tá mo gat ja, il let ve ki egé szí ti az in té zet
je lenle gi ku ta tá sa it. Ren del kez zék emel lett szak te rü le te ma gas szin tû, át fo gó is me re té vel, szé les kö rû ipa ri és nem zet kö -
zi kap cso la tok kal, to váb bá kap cso lat épí tõ és -fej lesz tõ ké pes sé gek kel. A fen ti e ken túl vé gez zen is ko la te rem tõ, ku ta -
tás-szer ve zõ, pá lyá za ti és for rás te rem tõ te vé keny sé get.

A ki ne ve zés 2012. szep tem ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. au gusz tus 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá za to kat a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí-

tott 40 na pon be lül kell be nyújtani.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236].

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

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

Rö vi dí té sek:

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

Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Bony hád va rasd Köz ség
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
7158 Bony hád va rasd,
Kossuth L. u. 27.
Tel./fax: (74) 404-660 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
7158 Bony hád va rasd,
Kossuth L. u. 21.
Óvo da ve ze tõ

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, ma gyar
ál lam pol gár ság vagy
kü lön jog sza bály sze rin ti
szabad mozgás és tar tóz-
ko dás jo gá val ren del ke zõ,
il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett stá tusz, német

ÁEI: 2011. szept. 9.
A megbízás 2015. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 10.
Pehi: 2011. aug. 22.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ké pe sí tést és szgy.-t iga zo ló
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 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó-



1 2 3 4

nem ze ti sé gi óvo da pe da gó -
gusi dip loma, 5 év pe da-
gó gus mun ka kör ben szer-
zett szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa. 

om., nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó a b-t ki ne ve zés
elõtt be mu tat ja, hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat, hogy az ál ta la
be nyúj tott do ku men tu mok
va ló di sá gát a pol gár mes ter
az in téz mé nyek nél el len õri -
zesse, szak mai ön., vpr.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
Pc.: Csa ba Jó zsef né 
pol gár mes ter

Var sány Köz ség 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3178 Varsány,
Rá kó czi út 1.

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
3178 Varsány,
Béke út 10.
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a nap kö zi ott ho nos
óvo da ma ga sabb ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa. 
Az in téz mény mun ká já nak
ko or di ná lá sa, szak mai te-
vé keny sé gé nek szer ve zé se, 
ter ve zé se, az in téz mény
mû kö dé sét érin tõ pá lyá za-
tok fi gye lé se, pá lyá za tok
ké szí té se, sze mély ügyi 
és gaz da sá gi fel ada tok 
el lá tá sa.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., szak kép zett-
ség, pe da gó gus szak vizs-
ga, óvó nõi mun ka kör ben
szerzett leg alább 5 év
szgy., cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 30-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 20.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
módja, rend je: a Kjt. és a
Korm. ren de let sze rint. 
Juttatás: ill. kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
részletes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get, szak kép -
zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A kép vi se lõ-tes tü let 
fenn tart ja a jo got a pá lyá za ti
el já rás ered mény te len né 
nyil vá ní tá sá ra.
Pc.: Var sány Köz sé gi 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: Pin tér né Ka nyó Ju dit 
pol gár mes ter
Tel.: (32) 387-387
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. júl. 1. 
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Is ko la igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Érd Me gyei Jogú Vá ros
Köz gyû lé se 
2030 Érd,
Alsó u. 1. 
Tel.: (23) 522-300
Fax: (23) 522-349 

Érd li ge ti Ál ta lá nos Is ko la
2030 Érd,
Diósdi u. 95–101.
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv. vo nat ko zó
ren del ke zé sei ér tel mé ben:
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet, az adott ne ve-
lé si-ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör be-
töl té sé hez szük sé ges – a
Közokt.tv. 17. § (1)–(2)
be kez dé sé ben – fel so rolt
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
körben szer zett szgy., a
ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus mun-
ka kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, il let ve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus 
mun ka kör ben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás. 
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség.

A megbízás 5 év re szól.
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí-
tott 30 nap.
Pe hi: a meg je le nés tõl szá mí-
tott 60. na pot kö vetõ köz gyû-
lés idõ pont ja. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a Kö zokt.tv.-ben, va la mint a
Kjt.-ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sán túl – szak mai ön.,
az adott is ko la pe da gó gi ai
prog ram já hoz kap cso ló dó
vpr., fej lesz té si el kép ze lé sek, 
b., is ko lai vég zett sé get 
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: T. Mé száros And rás
pol gár mes ter

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros
Köz gyû lé se 
9021 Gyõr,
Városház tér 1.
Tel.: (96) 500-233
Fax: (96) 500-225

Ady vá ro si Köz ok ta tá si 
Fõ igaz ga tó ság, Óvo da, 
Ál ta lá nos- és Kö zép is ko la
9023 Gyõr,
Kodály Z. u. 20–24.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti, több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se.

Egye te mi szin tû pe da gó -
gus v. és szak képzettség,
pe da gó gus szak vizs ga, a
Közokt.tv. 18. § rendelke-
zé sei sze rint, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
legalább 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té se 
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) be kez dé se sze rint,
bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. okt. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé-
nyen be lü li vé le mé nye zést
kö ve tõ en az Ok ta tá si,
Kul tu rá lis, Sport és
Tu risz ti kai Bi zott ság ál lás -
fog la lá sa alap ján az ön kor -
mány zat köz gyû lé se dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a szak irá nyú vég zett sé get ta-
nú sí tó om., b., rész le tes szak-
mai ön., vpr. a szak mai hely-
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
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Gyár vá ro si és Sza bad he gyi 
Köz ok ta tá si Fõ igaz ga tó-
ság, Óvo da, Ál ta lá nos- 
és Kö zép is ko la 
9027 Gyõr,
Vágóhíd u. 2-4.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti, több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se.

Ná dor vá ro si Köz ok ta tá si
Fõ igaz ga tó ság, Óvo da 
és Ál ta lá nos Is ko la
9024 Gyõr,
Baross G. u. 49.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti, több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se.

Fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû pe da gó gus v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, a
Közokt.tv. 18. § rendelke-
zé sei sze rint, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
legalább 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té se 
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) be kez dé se sze rint,
bün tet len elõ élet.

A pá lyá za tot 4 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1753-27/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
fõ igaz ga tó.
Pc.: Gyõr Me gyei Jogú
Vá ros Köz gyû lé se 
f.: Papp And rás
a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Ok ta tá si Osz tá lyá nak 
ve ze tõ je 
Tel.: (96) 500-126

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1753-28/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
fõ igaz ga tó.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1753-31/2011., va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
fõ igaz ga tó.

1820 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 16. szám



1 2 3 4

Vá ros köz pon ti Köz ok ta tá si 
Fõ igaz ga tó ság, Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la és
Kol lé gi um
9026 Gyõr,
Rónay J. u. 4.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti, több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1753-32/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
fõ igaz ga tó.

Mis kolc Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se 
3525 Mis kolc,
Városház tér 8.
Tel.: (46) 512-700
Fax: (46) 512-789

Kós Károly
Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la 
3527 Mis kolc,
Latabár E. u. 1. 
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben 

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

A Közokt.tv. 18. § (1) be -
kezdése és 128. § (22) be-
kez dé se, va la mint a Pe da -
gó gus to vább kép zés rõl, a
pe da gó gus szak vizs gá ról,
va la mint a to vább kép zés -
ben részt ve võk jut ta tá sa i -
ról és ked vez mé nye i rõl
szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren delet 20. §-ának
(2) és (5) be kezdése alap -
ján: az adott ne velési-ok-
ta tá si in téz mény ben pe da -
gó gus mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs-
ga, kö zép is ko lá ban egye-
te mi szin tû ta ná ri v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább 
5 év – a (6) be kezdésben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.
A ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szonyban áll, vagy a meg-
bí zás sal egy ide jû leg köz-
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 
A ma ga sabb ve ze tõi meg-
bí zás fel té te le, hogy a
köz al kal ma zott – a ki ne -
ve zés sze rin ti mun ka kö re

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pehi: 2011. okt. 31.
Jut ta tás: ill., ma ga sabb vp.
Kjt. sze rint, va la mint Korm.
ren de let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej-
lesz té si el kép ze lés sel, vég-
zett sé get iga zo ló ere de ti ok-
mányok, vagy azok hi teles
má so la ta, b., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség 
tel je sí té sé re vo nat ko zó szán-
dék nyi lat ko zat, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko-
zóan, hogy vele szemben a
Kjt. 41. § (2) bekezdése
sze rin ti össze fér he tet len ség
nem áll fenn, adat védelmi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Az in téz mény fenn tar tói 
dön té sen ala pu ló át szer ve zé -
se ese tén a pá lyá za ti ki írás
vissza von ha tó. 
Pc.: Miskolc Me gyei Jogú
Vá ros pol gár mes te re 
f.: tel.: (46) 512-778

16. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1821



1 2 3 4

Fa ze kas-Ist vánf fy
Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
3525 Mis kolc,
Fazekas u. 6.
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben 

Kom lós te tõi Ál ta lá nos 
Is ko la
3533 Mis kolc,
Olvasztár u. 1.
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben 

Sza bó Lõ rinc 
Ál ta lá nos és Né met
Két Ta ní tá si Nyel vû Is ko la 
3530 Mis kolc,
Vörösmarty u. 76.
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben 

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

mellett – lát ja el a maga-
sabb ve ze tõi be osz tás ból
ere dõ fel ada ta it. 
Elõny: pe da gó gus szak-
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak-
kép zett ség, vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pehi: 2011. szept. 30.
Jut ta tás: ill., ma ga sabb vp.
Kjt. sze rint, va la mint Korm.
ren de let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej-
lesz té si el kép ze lés sel, vég-
zett sé get iga zo ló ere de ti ok-
mányok, vagy azok hi teles
má so la ta, b., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség 
tel je sí té sé re vo nat ko zó 
szán dék nyi lat ko zat, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko -
zóan, hogy vele szemben a
Kjt. 41. § (2) bekezdése sze-
rin ti össze fér he tet len ség nem
áll fenn, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Az in téz mény fenn tar tói dön-
té sen ala pu ló át szer ve zé se
ese tén a pá lyá za ti ki írás
vissza von ha tó. 
Pc.: Miskolc Me gyei Jogú
Vá ros pol gár mes te re 
f.: tel.: (46) 512-778

Szi get ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta
2315 Szi get ha lom,
Kossuth L. u. 10. 

Szent Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la
2315 Szi get ha lom,
Szabadkai u. 64.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, fel sõ fo kú pe-
da gó gu si v., leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus- 
vagy köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga. 
Elõny: leg alább 1–3 év vgy.

ÁEI: 2011. nov. 1. 
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
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Lf.: az in tézmény
tör vé nyes mû köd te té sé nek
biz to sí tá sa, ve ze tõi fel ada -
ta i nak el lá tá sa. 

Pe hi: a pá lyá zat le adá si ha-
tár ide jét so ron kö ve tõ ren des
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés, leg-
késõbb 2011. okt. 20.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az Ok ta tá si-,
Kul tu rá lis- és Sport bi zott ság, 
va la mint az Ügy ren di és
Ko or di ná ci ós Bi zott ság
ja vas la ta alap ján a
kép vi se lõ-tes tü let dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
részletes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get, szak kép -
zett sé get ta nú sí tó ok irat,
vagy an nak hi te les má so la ta,
b., a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
ar ra vo nat ko zó an, hogy va-
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz, adat-
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton –
di gi tá lis vál to zat ban (CD le-
mezen) is –, „Szent Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói
mun ka kör” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Fá ki Lász ló
pol gár mes ter
f.: Dub nicz ky Il di kó 
al jegy zõ 
Tel.: (24) 403-657/140
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. aug. 1. 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Gyõr Me gyei Jogú Vá ros
Köz gyû lé se 
9021 Gyõr,
Városház tér 1.
Tel.: (96) 500-233
Fax: (96) 500-225 

Kert vá ro si Köz ok ta tá si 
Fõ igaz ga tó ság, Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont
9012 Gyõr,
Kis do bos u. 1–5.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû pe da gó gus v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, a
Közokt.tv. 18. § rendelke-
zé sei sze rint, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. okt. 30.
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Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti, több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se.

Mar cal vá ro si Köz ok ta tá si
Fõ igaz ga tó ság, 
Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont, 
Alap fo kú Mû vé szet-
ok ta tá si In téz mény
9024 Gyõr,
Répce u. 2.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti, több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se.

legalább 5 év szgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö-
te le zett ség tel je sí té se a
2007. évi CLII. tv. 6. § 
(2) be kez dé se sze rint,
bün tet len elõ élet.

Egye te mi szin tû pe da gó -
gus v. és szak képzettség,
pe da gó gus szak vizs ga, a
Közokt.tv. 18. § rendelke-
zé sei sze rint, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
legalább 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té se 
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) be kez dé se sze rint,
bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé-
nyen be lü li vé le mé nye zést
kö ve tõ en az Ok ta tá si, Kul tu -
rá lis, Sport és Tu risz ti kai 
Bi zott ság ál lás fog la lá sa 
alap ján az ön kor mány zat
köz gyû lé se dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a szak irá nyú vég zett sé get 
ta nú sí tó om., b., rész le tes
szakmai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej-
lesz té si el kép ze lés sel, adat-
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 5 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1753-29/2011., va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
fõ igaz ga tó.
Pc.: Gyõr Me gyei Jogú
Vá ros Köz gyû lé se 
f.: Papp And rás a
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Ok ta tá si Osz tá lyá nak 
ve ze tõ je 
Tel.: (96) 500-126

A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1753-30/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
fõ igaz ga tó.
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Ti sza föld vár Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5430 Ti sza föld vár, 
Baj csy-Zsi linsz ky út 2.
Tel.: (56) 470-017
Fax: (56) 470-001 

Vá ro si Böl csõ de 
5430 Ti sza föld vár, 
Orgonás út 2.
In téz mény ve ze tõ, 
kis gyer mek ne ve lõ mun ka -
körben

Lf.: Vá ro si Böl csõ de 
szak mai mun ká já nak 
ko or di ná lá sa, szín vo na las
szak mai te vé keny sé gek 
ter ve zé se, szer ve zé se (az
in téz mény ál tal el lá tott
alap fel adat: gyer mek jó lé ti
alap el lá tás-gyer me kek nap-
köz be ni el lá tá sa-böl csõ de
el lá tás). Az in téz mény mû-
kö dé sét érin tõ pá lyá za ti le-
he tõ sé gek fi gye lé se, pá lyá -
za tok ké szí té se, sze mély-
ügyi és gaz da sá gi fel ada tok 
el lá tá sa. 

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék le -
tének I. rész I/2. B) pont-
já ban meg ha tá ro zott ké pe -
sítés, leg alább 5 év fel sõ-
fo kú vég zett sé get vagy
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igénylõ, a gyermekvé-
de lem, a szo ci á lis el lá tás,
az egész ség ügyi el lá tás, 
il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör ben 
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.
Elv árt kom pe ten ci ák: 
ki vá ló kap cso lat te rem tõ,
kom mu ni ká ci ós és
irá nyí tó kész ség, szá mí tó -
gép fel hasz ná lói szin tû 
is me re te.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. dec. 31-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Új on nan lé te sí tett jog vi szony 
esetén – a Kjt. 21/A. § 
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 3 hó nap pró ba -
idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. szept. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot a
pá lyá zat elõ ké szí tõ je ál tal
ese ten ként össze hí vott bi-
zott ság ja vas lat ki ala kí tá sát
kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let 
bí rál ja el.
Juttatás: ill. Kjt., a Ma gyar
Köz tár sa ság 2011. évi költ-
ség ve tés rõl szó ló 2010. évi
CLXIX. tv. 12. melléklete
sze rint, va la mint ma ga sabb
vp. a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren delet 4. szá mú
mel lék let I.1.b. al pont ja 
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it
is tar tal ma zó rész le tes szak-
mai ön., vpr. a szak mai hely-
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló om., egyéb ok le ve -
lek, 30 nap nál nem ré gebbi
b., ha tó sá gi bi zo nyít vány,
amely iga zolja, hogy a pá lyá-
zó nem áll olyan fog lalkozás-
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog-
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a pá lyá zó nyi lat ko -
zata, amely sze rint a gyer me-
kek vé delmérõl és a gyám-
ügyi igaz ga tás ról szó ló 
1997. évi XXXI. tv. 
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok
vele szemben nem áll fenn,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen történõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
1 ere de ti pél dány ban, „Pá lyá-
zat a Vá ro si Böl csõ de ve ze -
tõi ál lá sá ra” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a megfelelõ
pá lyá zó hi á nyá ban a pá lyá za -
ti el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Pc., f.: He gedûs István
pol gár mes ter
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. jún. 10. 

Ve len cei-tó Kör nyé ki 
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Mód szer ta ni Szol gál ta tó
In téz mény
2481 Ve len ce,
Ba la to ni út 65.
Tel./fax: (22) 589-573 

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

Lf.: egy sé ges mód szer ta ni
in téz mény igaz ga tó he lyet -
te si fel ada tai a ha tá lyos
jog sza bá lyok nak 
meg fe le lõ en. 

Fõiskolai v., 15 év szgy.,
legalább 1–3 év vgy.,
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
bün tet len elõ élet. 
Elõny: tér ség is me ret,
mun ka vi szony a Ve len -
cei-tó Kör nyé ki Egy sé ges
Pe da gó gi ai Mód szer ta ni
Szol gál ta tó In téz mény nél. 

ÁEI: 2011. júl. 8.
A megbízás 2016. júl. 8-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. júl. 6. 
Pehi: 2011. júl. 7.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sa az in téz mény
igaz ga tó já nak jog kö re.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., mo ti vá ci ós le vél. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy elekt ro ni kus úton kell
be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Szat má ri né 
Má lyi Nó ra igaz ga tó 
E-ma il: 
vepsz@ve len cei-to.hu
Tel.:06 (70) 453-2784

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

Óvo da pe da gó gus

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

1 2 3 4

Köz ség ház Ut cai Óvo da
1028 Bu da pest, 
Hi deg kú ti út 220.
Tel./fax: (1) 376-5476 

Óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re, 
tel jes mun ka idõ) 

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

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni. 
E-ma il: ovo da.ko zseg -
haz@ecom.hu

Cza bán Sa mu
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
5931 Nagy szé nás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086

Óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zott idõ re)

Fel sõ fo kú szak irá nyú v. ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Rácz né Gá lik Már ta
in téz mény ve ze tõ

Bel vá ro si I. szá mú
In teg rált Óvo da 
8900 Za la eger szeg, 
Ady End re u. 15.
Tel.: (92) 598-731 

Bel vá ro si I. szá mú
In teg rált Óvo da 
Mi kes Ke le men Ut cai 
Tag óvo dá ja
8900 Za la eger szeg, 
Mi kes Ke le men u. 2/A
Óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re)

Óvo da pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé hez elõ írt 
fel sõ fo kú óvó nõi 
szak kép zett ség

ÁEI: 2011. nov. 1.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pehi: 15 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
részletes szak mai ön., b., om.
Pc.: Bel vá ro si I. szá mú
In teg rált Óvo da 
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Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Szi lá gyi Er zsé bet 
Gim ná zi um
1016 Bu da pest, 
Mészáros u. 5–7.
Tel.: (1) 225-7055
Fax: (1) 225-7050
E-ma il: 
szeg@szegbp.su li net.hu

Ma te ma ti ka– fi zi ka vagy
ma te ma ti ka–in for ma ti ka
sza kos ta nár 
(tel jes ál lás) 

Egye te mi v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 10. 

Fod ros Ál ta lá nos Is ko la
1039 Bu da pest, 
Fodros u. 38–40.
Tel./fax: (1) 388-6585,
(1) 240-1070
E-ma il: 
fod ros-a@kszki.obu da.hu 

4 fõ nap kö zis ta ní tó 
(ha tá ro zott idõ re, gyes,
gyed ide jé re, 
tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai v., ta ní tó szak,
legalább 3 év szgy.,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 29. (3 fõ),
illetve 2011. szept. 16. (1 fõ)
Pbhi: 2011. jún. 30., il letve
a meg je le nés tõl szá mí tott 
15 nap.
Pehi: 2011. júl. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: Fod ros Ál ta lá nos Is ko la
f.: Bá ko nyi né Szûcs Il di kó

Pest szent lõ rin ci 
Köz gaz da sá gi és
In for ma ti kai
Szak kö zép is ko la 
184 Bu da pest, 
Hen ger sor u. 34.
Tel.: (1) 295-1941 
Fax: (1) 295-1943

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

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Zsolt Nándor
Alap fo kú Ze ne- és
Mû vé sze ti Is ko la
2500 Esz ter gom,
Gesz te nye fa sor 12.

Szol fézs–ze ne iro da lom
ta nár
(tel jes ál lás, he lyet te sí tés)

He ge dû ta nár
(rész mun ka idõs)

Fu vo la ta nár
(rész mun ka idõs)

Né pi brá csa-ta nár 
(rész mun ka idõs)

Fel sõ fo kú szak irá nyú v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: fo lya ma to san. 
Pe hi: fo lya ma to san. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
fény ké pes szak mai ön., b.,
mo ti vá ci ós le vél. 
Pc.: Ud var dy né 
Pász tor Ág nes igaz ga tó
Tel.: (33) 523-135
E-ma il: in fo@esz ter go mi ze -
ne is ko la.hu 

Nap su gár Mû vé sze ti 
Is ko la
9022 Gyõr,
Rákóczi F. u. 31.
E-ma il: 
nap su li@t-on li ne.hu

Gitár sza kos ta nár

Zongora szakos ta nár

Fu vo la sza kos ta nár 

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

ÁEI: 2011. aug. 29.
Pbhi: 2011. aug. 25.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön., om.
Pc.: Schlõg Zsu zsanna
in téz mény ve ze tõ 
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Fu ru lya sza kos ta nár

Szolfézs sza kos ta nár

Néptánc sza kos ta nár

Tár sas tánc sza kos ta nár

A meg hir de tett mun ka he -
lyek tel jes, il let ve  rész -
állásban be tölt he tõk
Gyõr-Mo son-Sop ron
me gyé ben mû kö dõ 
te lep he lye ken. 

Far kas Lász ló 
Ál ta lá nos Is ko la
6423 Kel ebia,
Ady End re u. 110.
Tel.: (77) 454-219,
(77) 454-635

Né met, ké mia sza kos ta nár 
(ha tá ro zott idõ re, 
tel jes mun ka idõ) 

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig 
szól.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Pehi: 2011. aug. 23.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
Pc.: Farkas Lász ló
Ál ta lá nos Is ko la

Ber ze vi czy Ger gely
Szak kö zép is ko la és
Szak kép zõ Köz pont 
3525 Mis kolc,
Hõsök te re 1.
Tel.: (46) 347-881
Fax: (46) 348-899 
E-ma il: tit kar@ber ze vi -
czy.su li net.hu

Köz gaz dász ta nár 
(ha tá ro zott idõ re, 3 év)

Né met nyelv-ta nár 
(ha tá ro zott idõ re, 2 év)

Né met nyel vi lek tor 
(határozatlan idõ re)

Pék szak ok ta tó 
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fõ is ko lai v.
Elõny: egye te mi v.,
legalább 3–5 év szgy.

Fõ is ko lai v.,
né met nyelv-ta nár. 
Elõny: egyetemi v., ide -
gen for gal mi fõ is ko lai v.

Fõ is ko lai v., né met nyelv-
ta nár, anya nyel vi szin tû
né met nyelv-tu dás.
Elõny: egyetemi v.

Fõ is ko lai v., szak ok ta tói
v., leg alább 5 év szgy.,
egész ség ügyi 
al kal mas ság.

ÁEI: azon nal be tölt he tõ.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om., b.
Pc.: Dr. Bur káné
Szol no ki Ág nes 
igaz ga tó

Vé csey Ká roly
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da 
és Alap fo kú  Mûvészet -
oktatási In téz mény
6320 Solt, 
Kossuth La jos u. 60.
Tel.: (78) 486-028
Fax: (78) 586-172

Fu vo la ta nár
(ha tá ro zott idõ re)

Fel sõ fo kú is ko lai v.,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: frissen szer zett
dip lo ma, vagy utol só éves
hall ga tói jog vi szony.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 19.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a do ku men tu -
mok meg is me ré se után, te le -
fo non elõ re egyez te tett idõ-
pont ban, sze mé lyes el be szél -
ge tés. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön., om., adat védel-
mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
Az in téz mény a pá lyá za ti ki-
írás vissza vo ná sá nak a jo gát
fenn tart ja. 
Pc.: Gud szent né 
Szép he gyi And rea igaz ga tó

Egyéb ál lás hely

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Cza bán Sa mu
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
5931 Nagy szé nás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086 

Óvo dai daj ka 
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Pe da gó gi ai asszisz tens
vagy gyer mek és if jú sá gi
fel ügye lõ

Szakirányú v.

Kö zép fo kú v., szak irá nyú
szak ké pe sí tés.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Rácz né Gá lik Már ta
in téz mény ve ze tõ 

Köz le mény
bi zo nyít ványok érvénytelenítésérõl

A TÜ.829 rag szá mú PT O 047963 sor szá mú ál ta lá nos is ko lai bi zo nyít ványt azon na li ha tállyal ér vény te len né nyil vá -
ní tom.

Cz. Nagy né Bán di Klá ra s. k.,
igaz ga tó

Kos suth La jos Ál ta lá nos Is ko la
Veszp rém

* * *
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Érett sé gi bi zo nyít vány ér vény te le ní té se

Az érett sé gi bi zo nyít vány ada tai:
–  sor szám:  P44A 120645
–  érett ségi törzs lap szá ma: C-33/2005.
–  a ki állítás  ada tai: Kem pe len F. Ügy vi te li Ala pít ványi Kö zép is ko la és Koll.

 2900 Ko márom, Frigyes tér 2–3.
–  OM-szám: 031973
– a ki ál lí tás dá tu ma: Ko má rom, 2005. jú ni us 28.
A fen ti ada tok kal meg je lölt érett sé gi bi zo nyít vány 2011. jú ni us 14-tõl ér vény te len.

Kiss Ilo na s. k.,
igaz ga tó

A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé ny, pá lyá za ti fel hí vá sok

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um 
köz le mé nye

az ala pí tá si és in dí tá si en ge délyt ka pott könyv tá ri kép zé si prog ra mok ról

A kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend sze ré rõl, kö ve tel mé nye i rõl és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról szó ló
1/2000. (I. 14.) NKÖM ren de let 4. § (2) be kez dé se alap ján e köz le mény mel lék le te ként köz zé tesszük a Nem ze ti Erõ for -
rás Mi nisz té ri um Könyv tá ri Akk re di tá ci ós Szak bi zott ság át ól ala pí tá si és in dí tá si en ge délyt ka pott kép zé si prog ra mo kat.

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

Tá jé koz ta tó a kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend sze ré rõl, kö ve tel mé nye i rõl 
és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról szó ló 1/2000.(I.14.) NKÖM ren de let 4. § (2) be kez dé se sze rint a

Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Könyv tá ri Akk re di tá ci ós Szak bi zott ság át ól
ala pí tá si és in dí tá si en ge délyt ka pott kép zé si prog ra mok ról

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

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

A kép zés
óra szá ma

A kép zés
ala pí tó ja

Cí me A kép zés al ko tó ja
In for má ció

(cím, tel., fax, e mail)

On li ne iro dal mi adat bá zi sok

2016. jú ni us 9.

30 Könyv tá ri In té zet 1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta

F. épület

Té chy Tün de dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet

1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta F. ép.

T.: 224-3821
Fax: 375-9984

E-ma il:
han go di@oszk.hu

Az elekt ro ni kus könyv (E-könyv,
e-könyv ol va só, e-könyv hoz zá fé rés.
Az e-bo ok a di gi tá lis kul tú rá ban és a

könyv tá ri vi lág ban.)

2016. jú ni us 9.

30 In for ma ti ka a
Nem zet vé del mi

Kép zés ben
Ala pít vány

(INKA)

1101 Bu da pest
Hun gá ria krt.

9–11.

Dr. Ke rekes Pál Ph.D., 
Dró tos Lász ló,

Mol do ván Ist ván

Ta más ka La jos
INKA

1101 Bu da pest
Hun gá ria krt. 9–11.

Tel.: 432-9130
Fax: 432-9235

E-ma il:
ta mas ka.la jos@zmne.hu

In dí tá si en ge délyt ka pott könyv tá ri kép zé si prog ra mok
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A kép zés ne ve,
en ge dé lyé nek
ér vé nyes sé ge

A kép zés
óra szá ma

Is ko lai
vég zett ség

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

A
kép zés

dí ja

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

On li ne iro dal mi
adat bá zi sok

2016. jú ni us 9.

30 k, f
szak ké pe sí tés

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta

F. épület

Könyv tá ri In té zet
1827 Bu da pest

Bu da vá ri Pa lo ta
F. épület

Könyv tá ri
In té zet

30000 dr. Han go di Ág nes
Könyv tá ri In té zet

1827 Bu da pest
Bu da vá ri Pa lo ta F. ép.

T.: 224-3821
Fax: 375-9984

E-ma il:
han go di@oszk.hu

Az elekt ro ni kus könyv
(E-könyv, e-könyv

ol va só, e-könyv
hoz zá fé rés.

Az e-bo ok a di gi tá lis
kul tú rá ban és a könyv tá ri

vi lág ban.)

2016. jú ni us 9.

30 K,
alap fo kú

szá mí tó gé pes,
szö veg -

szer kesz tõi,
In ter net

is me re tek

In for ma ti ka a
Nem zet vé del mi

Kép zés ben
Ala pít vány

(INKA)
1101 Bu da pest
Hun gá ria krt.

9–11.

In for ma ti ka a
Nem zet vé del mi

Kép zés ben
Ala pít vány

(INKA)
1101 Bu da pest
Hun gá ria krt.

9–11.

or szá go san 80000 Ta más ka La jos
INKA

1101 Bu da pest
Hun gá ria krt. 9–11.

Tel.: 432-9130
Fax: 432-9235

E-ma il:
ta mas ka.la jos@zmne.hu

Bu da pest, 2011. jú li us 7.

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

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

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

A Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 96. § (6) be kez dé se alap ján

pá lyá za tot hir det a
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM
ügy vi võ szak ér tõ/ok ta tá si fõ igaz ga tói be osz tá sá nak be töl té sé re

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony
A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3 év re lé te sül, amely több al ka lom mal

újabb há rom-öt év re meg hosszab bít ha tó.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ
A mun ka vég zés he lye: 1088 Bu dapest, Vas u. 2/C és te lephelyei
Il let mény és jut ta tá sok: az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXXIII. tör vény ren del ke zé sei az irány adók.
Az ál lás hely be tölt he tõ: 2011. no vember 1.
A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– ma gyar ál lam pol gár ság; bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség,
–  egye temi dip loma (böl csész vagy jo gász),
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– a szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább 5 éves szak mai gya kor lat, fel sõ ok ta tá si ta pasz ta lat,
– fel sõ fo kú nyelv vizs ga egy vi lág nyelv bõl,
– an nak vál la lá sa, hogy mun ká ját fõ ál lás ban lát ja el.
Elõnyt je lent:
– szín há zi vagy fil mes te rü le ten szer zett ta pasz ta lat,
– mû vé sze ti kép zé si te rü le ten szer zett ok ta tás szer ve zé si ta pasz ta lat,
– ve ze tõi ta pasz ta lat.
Az ok ta tá si fõ igaz ga tó fel ada tai:
– a rek tor ál tal ha tás kö ré be utalt ügy in té zõi fel ada tok el vég zé se,
– az in téz mé nyi ad mi niszt rá ció és ta nul má nyi igaz ga tás ál ta lá nos fel ügye le te, irá nyít ja és ko or di nál ja az ok ta tá si

 tevékenységet,
– irá nyít ja a jo gi nor mák elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat; fel ügye li a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem

mû kö dé si kö ré ben a ha tá lyos jo gi nor mák ér vé nye sü lé sét,
– gon dos ko dik a Sze ná tus ülé se i nek elõ ké szí té sé rõl, az ülé se ken ho zott dön té sek és a rek to ri uta sí tá sok vég re -

haj tá sá ról,
– részt vesz a stra té gi ai jel le gû dön té sek vég re haj tá sá ban, irá nyít ja az Egye tem stra té gi ai je len tõ sé gû, ki e mel ten ke-

zelt fel ada tai meg va ló sí tá sát, együtt mû köd ve az Egye tem fel sõ ve ze té sé vel,
– ko or di nál ja a szak te rü le té hez tar to zó eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi pá lyá za to kon va ló rész vé telt,
– ko or di nál ja, fel ügye li az in téz mény fej lesz té si terv vel kap cso la tos mun ká kat,
– ál ta lá nos tör vény es sé gi fel ügye le tet gya ko rol az Egye tem szer ve ze ti egy sé ge i nek te vé keny sé ge fe lett,
– fe lel az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak fo lya ma tos kar ban tar tá sá ért, kez de mé nye zi sza bály za tok

meg al ko tá sát, vé le mé nye zi a jog sza bá lyok alap ján ké szü lõ egye te mi sza bály za to kat, va la mint a jog sza bá lyok ter ve ze te it,
– irá nyít ja a Rek to ri Hi va tal mun ká ját,
– az Egye tem egé szét érin tõ pro jek tek, szer zõ dé sek meg va ló sí tá sa iránt tár gya lá so kat kez de mé nyez és foly tat,
– gya ko rol ja a rek tor ál tal át ru há zott igaz ga tá si és szer ve zé si jog kö rö ket,
– az egye te mi tes tü le tek jog sze rû mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,
– dön té sek elõ ké szí té se, össze fog la lók, elõ ter jesz té sek ké szí té se a rek tor szá má ra,
– az in téz mény kép vi se le te har ma dik sze mély és egyéb szak mai szer ve ze tek fe lé,
– a rek tor ál tal ki je lölt cél fel ada tok el vég zé se.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ne vét, mun ka he lyét és be osz tá sát, va la mint mun ka kö ri be so ro lá sát,
– ed di gi szak mai mun ká já nak rész le tes le írá sát,
– ed di gi ve ze tõi mun ká já nak rész le tes le írá sát,
– a fel adat el lá tá sá val, az ál ta la ve ze tett te rü let tel kap cso la tos szak mai ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el-

kép ze lé se it,
– nyi lat ko za tát a fenn ál ló fog lal koz ta tá si jog vi szo nya i ról, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar-

tal má ról és idõ be ni be ha tá rolt sá gá ról.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az egye te mi vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la ta it,
– nyelv vizs ga-bi zo nyít vány hi te les má so la tát,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -

ban rög zí tett bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer jék.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. szep tember 15.
A pá lyá za tot a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem Rek to ri Hi va ta lá hoz (1088 Bp. Vas ut ca 2/C) egy pél dány ban kell

be nyúj ta ni.
A pá lyá zat meg je le né sé nek a he lye:
– Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem hon lap ja (www.szfe.hu)
–  KSZK hon lap (www.kszk.gov.hu)
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. ok tó ber 17.

Ti már né De ib ler Ilo na s. k.,
gaz da sá gi fõ igaz ga tó

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rek tora
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pá lyá za tot hir det
rek tor he lyet te si meg bí zá sok el lá tá sá ra.
A rek tor he lyet te si meg bí zá sok 2011. ok tó ber 1-jé tõl 2014. jú ni us 30-ig szól nak.

A rek tor he lyet te sek fel ada ta a rek tor mun ká já nak se gí té se, ve ze tõ dön té sek elõ ké szí té se, vég re haj tá sa a SZIE Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban fog lal tak alap ján, egye tem fej lesz té si és egyéb vo nat ko zá sú fel ada tok el lá tá sá ban va ló
köz re mû kö dés. El lát ja az Egye tem hoz zá ren delt egyes szer ve ze ti egy sé ge i nek fel ügye le tét, a ha tás kö ré be tar to zó bel sõ
sza bály za tok gon do zá sát, egye te mi bi zott sá gok mû köd te té sét és a rek tor ál tal ha tás kö ré be utalt egyéb fel ada tok el vég zé -
sét.

Az ok ta tá si rek tor he lyet tes fel ada ta lesz az Egye tem ok ta tá si, ne ve lé si ügye i nek, to váb bá a fel nõtt kép zés és egyéb to-
vább kép zé sek ko or di ná lá sa és irá nyí tá sa, va la mint az egye te mi hall ga tók kal va ló fo lya ma tos együtt mû kö dés, a mi nõ ség
biz to sí tá sá nak irá nyí tá sa és fej lesz té se.

A tu do má nyos rek tor he lyet tes fel ada ta lesz az Egye te men a dok tor kép zés, a tu do má nyos ku ta tói pá lyá za ti te vé keny -
ség irá nyí tá sa, tan üze mek fel ügyel ete, a gaz da sá gi élet sze rep lõ i vel va ló kap cso lat tar tás.

A nem zet kö zi rek tor he lyet tes fel ada ta lesz az Egye tem nem zet kö zi kap cso lat rend sze ré nek ápo lá sa és azok cél irá nyos
in teg rált há ló zat tá fej lesz té se. A nem zet kö zi ok ta tás sal, kép zés sel kap cso la tos egye te mi szin tû kül ügyi te en dõk ko or di -
ná lá sa, va la mint az Egye tem nem zet kö zi PR-te vé keny sé gé nek: ki ál lí tá sok, vá sá rok, ide gen nyel vû ki ad vá nyok – együtt-
mû köd ve a PR Iro dá val – össze han go lá sa.

A rek tor he lyet te si meg bí zá sok el nye ré sé re pá lyáz hat nak a Szent Ist ván Egye tem mel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
ál ló egye te mi ta ná sok kö zül azok, akik a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges ve ze tõi gya kor lat tal, tár gya ló ké pes ide gen -
nyelv-is me ret tel, tu do má nyos fo ko zat tal, to váb bá ha zai és nem zet kö zi el is mert ség gel ren del kez nek.

A rek tor he lyet te si pá lyá za tok nak tar tal maz ni kell:
– szak mai tu do má nyos ön élet raj zot (nyelv tu dás, tu do má nyos fo ko zat, pub li ká ció, szak mai al ko tá sok jegy zé két),
– ed di gi ve ze tõi ok ta tói, ku ta tói te vé keny ség le írá sát,
– a meg pá lyá zott rek tor he lyet te si fel ada tok meg ol dá sá ra vo nat ko zó prog ra mot és fej lesz té si kon cep ci ót,
– va gyonnyi lat ko za tot, össze fér he tet len sé gi nyi lat ko za tot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az SZMSZ sze rint

er re jo go sult bi zott ság és tes tü le tek meg is me rik.
A pá lyá za to kat a Szent Ist ván Egye tem rek to rá nak cí mez ve, dr. Pá lin kás Ist ván né sze mély ze ti osz tály ve ze tõ ré szé re

(2100 Gö döllõ, Pá ter K. u. 1.) kell be nyújtani egy eredeti és két másolati pél dányban.
A rek tor he lyet te si pá lyá za to kat a Nem ze ti Köz igaz ga tá si in té zet (Kö zig ál lás) hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ

30 na pon be lül kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tást kö ve tõ 30–60 nap.
A pá lyá zat az NKI (Kö zig ál lás) hon lap ján 2011. jú li us 15-én je lent meg, ez te kin ten dõ el sõd le ges köz zé té tel nek.

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

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

Rö vi dí té sek:

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

Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Za la cséb, Sa lom vár 
és Ke mén fa Köz sé gek 
Ön kor mány za ti
Kép vi se lõ-tes tü le tei
8996 Za la cséb,
Rá kó czi u. 43.
Tel./fax: (92) 371-074,
(92) 571-027

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
8996 Za la cséb,
Kossuth u. 24.
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)

A Kjt. 20. § (2) be kezdésé-
ben fog laltak, a Közokt.tv.
18. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott v., szak vizs-
ga, szgy. és szak képzettség,
figyelemmel a 17. § (1) be -
kez dé sé re, és a pe da gó gus
to vább kép zés rõl,

ÁEI: 2011. okt. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
tént köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pehi: 2011. okt. 10.
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Lf.: egy sze mé lyi fe le lõs
ve ze tõ ként biz to sít ja az
in téz mény tör vé nyes mû-
kö dé sét, ok ta tá si és ne ve lé -
si cél ki tû zé se i nek meg va -
ló sí tá sát. Fe le lõs az in téz -
mény éssze rû és ta ka ré kos
gaz dál ko dá sá ért, költ ség -
ve té sé nek be tar tá sá ért.
Gya ko rol ja az in téz mény-
ben fog lal koz ta tot tak kal
kap cso la tos mun kál ta tói
jo go kat. Kép vi se li az in téz -
ményt a fenntartó ön kor-
mány zat, va la mint kül sõ
szer vek elõtt.

a pe da gógus szak vizs gá -
ról, va la mint a to vább kép -
zé sen részt ve võk jut ta tá -
sa i ról
és ked vez mé nye i rõl szó ló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren delet 20. § 
(5) be kez dé sé re. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat
el bí rá lá sá ra Za la cséb, Sa lom-
vár és Ke mén fa Köz sé gek
Ön kor mány za ti Kép vi se-
lõ-tes tü le te i nek együt tes
ülé sén ke rül sor.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej-
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
és szak mai vég zett sé get 
iga zo ló om., szgy.-t iga zo ló
do ku men tu mok, b., a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko zó -
an, hogy in téz mény ve ze tõi
meg bí zá sa ese tén va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get tesz, nyi lat ko zat a
Közokt.tv. 55. § (5) be kezdé-
sé ben, va la mint a Kjt.
41. §-ában meg ha tá ro zott
össze fér he tet len sé gi okok ra,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen történõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá zat ki író ja hi ány-
pót lás ra le he tõ sé get nem
biz to sít.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen
vagy postai úton, „Pályázat
a Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Za la cséb in téz mény ve ze tõi
ál lás he lyé re” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Za la cséb Köz ség
Ön kor mány za ta
f.: Pe csics Zol tán Za la cséb
köz ség pol gár mes te re
Tel.: 06 (30) 846-8562

Is ko la igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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He gyes ha lom Nagy köz ség
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
9222 He gyes ha lom,
Fõ u. 134.

Lõ rin cze La jos
Ál ta lá nos Is ko la
9222 He gyes ha lom,
Rákóczi F. u. 13.
Igaz ga tó

A pá lyá zó nak meg kell
fe lel nie a Kö zokt.tv.-ben
sze rep lõ ál ta lá nos al kal -
ma zá si fel té te lek nek 
(cse lek võ ké pes ség,

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig, 
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hol napján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
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Tel.: (96) 568-250
Fax: (96) 220-084
E-ma il: 
polg hiv@he gyes ha lom.hu

bün tet len elõ élet, elõ írt
is ko lai v., szak ké pe sí tés)
és azo kat iga zol nia kell,
fel sõ fo kú szak irá nyú 
is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szerzett szgy., ide gen-
nyelv-is me ret (a nyelv
és a vizs ga szint jének
meg ne ve zé sé vel).
Elõny: ma ga sabb ve ze tõi,
il let ve vgy., köz ok ta tá si
ve ze tõi szak ké pe sí tés, 
ok ta tá si tár gyú pá lyá za tok
me ne dzse lé sé ben va ló 
jár tas ság, he lyi ok ta tá si
in téz mény kö rül mé nye i -
nek is me re te.

Pe hi: a pá lyá za ti és vé le mé-
nye zé si ha tár idõ le jár tát kö-
ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
pá lyá za ti ké re lem, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet-
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, b., om.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy postai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Szõke Lász ló
pol gár mes ter
f.: dr. Gáli Pé ter
jegy zõ

Sellyei Kis tér sé gi
Több cé lú Tár su lás
7960 Sellye,
Dózsa György u. 1.
Tel.: (73) 580-900

Ko do lá nyi Já nos 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la,
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
7838 Vajszló,  Iskola u. 1.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a több cé lú in téz mény
ne ve lõ-ok ta tó mun ká já nak
irá nyí tá sa, el len õr zé si,
mun kál ta tói, ve ze tõi,
szak mai és gaz dál ko dá si
fel ada tok el lá tá sa, ala pí tó
ok irat sze rin ti fel ada tok
el lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val.

Egye tem, szak irá nyú 
fel sõ fo kú v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
szak irá nyú szgy., fel hasz -
ná lói szin tû MS Of fi ce
(Iro dai al kal ma zá sok),
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, köz ok -
ta tás-ve ze tõi szak ké pe sí tés 
(má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg-
bí zás ese tén), cse lek võ ké -
pes ség, bün tet len elõ élet.
Elõny: szak irá nyú köz ok -
ta tás-ve ze tõi ta pasz ta lat,
legalább 5 év fe letti szgy.,
B ka te gó ri ás jo go sít vány.

ÁEI: a pá lyá za tok el bí rá lá sát
kö ve tõ en azon nal.
A megbízás 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 9.
Pehi: 2011. okt. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti
el já rás ban kö te le zõ vé le mé-
nye zé si és egyet ér té si el já rá -
sok le bo nyo lí tá sá tól füg gõ en
az el bí rá lás ha tár ide je 
rö vi dül het.
Dön tés a vé le mé nye zé si- 
és egyet ér té si nyi lat ko za tok
meg lé tét kö ve tõ el sõ Tár su-
lá si Ta ná csi ülé sen ke rül
meg ho za tal ra.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, az el fo ga dott pe da gó -
gi ai prog ra mot ala pul ve võ
szakmai prog ram, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., vég zett sé get iga zo ló
om. (a sze mé lyes be szél ge tés 
so rán az ere de ti ok má nyok
be mu ta tá sa szük sé ges), 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy postai úton kell 
be nyúj ta ni.
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A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
58/2011., va lamint a munka-
kör meg ne ve zé sét: 
in téz mény ve ze tõ.
Pc.: Sellyei Kis tér sé gi
Több cé lú Tár su lás
f.: dr. Re ith Tek la Már ta
mb. mun ka szer ve zet-ve ze tõ
Tel.: (73) 580-900/32-es
mel lék

Zán ka és Tér sé ge Ok ta tá si
In téz mé nyi Tár su lás
8251 Zán ka,
Fõ u. 29.
Tel.:(87) 468-000

Boz zay Pál
Ál ta lá nos Is ko la
8251 Zán ka,
Is ko la u. 6.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)
(né met nem ze ti sé gi
nyel vet ok ta tó kö zös
fenn tar tá sú in téz mény)

Lf.: az in tézmény szak -
mai irá nyí tá sa, ve ze té se,
az irány adó jog sza bá lyok-
ban a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je ré szé re
meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sa.

Fõ is ko la, pe da gó gus mun-
ka kör be töl té sé hez elõ írt
fel sõ fo kú v. és szak kép zett-
ség, pe da gó gus szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
es tén a pe da gó gus szak vizs-
ga ke re té ben szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, leg alább 5 év pe dagó-
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló, ha tá ro zat-
lan idõ re szó ló jog vi szony,
il let ve a meg bí zás sal egy-
ide jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ, ha tá ro zat lan 
idõ re szó ló al kal ma zás, va-
gyon nyi lat ko zat-té te li el já -
rás le foly ta tá sa, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.
Elõny: né met nyelvbõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú nyelv-
vizsga, vgy., ECDL vizs ga,
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
tu do má nyos te vé keny ség.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
legalább 30 nap.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
pá lyá za to kat ajog sza bály ban
meg ha tá ro zott vé le mé nye zé si 
el já rás le foly ta tá sát kö ve tõ en 
az In téz mé nyi Tár su lás ban
részt ve võ ön kor mány za tok
együt tes tes tü le ti ülés ke re té -
ben bí rál ják el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, va la-
mint Korm. ren delet alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön. vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej-
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get, va lamint az elõ írt
szgy.-t iga zoló om., b., 
nyi lat ko zat az elõ írt va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze-
rep lõ azo no sí tó szá mot, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét.
Pc.: Zán ka és Tér sége
Ok ta tá si In téz mé nyi
Tár su lás
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Szen tes Vá ros
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
6600 Szen tes,
Kossuth tér 6.

Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
6600 Szen tes,
Jö ven dõ u. 6.
In téz mény ve ze tõ

Lf.: fe le lõs az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé ért, a ta ka ré kos
gaz dál ko dá sért, a mun-
kál ta tói jo gok gya kor lá sá -
ért, és dönt az in tézmény
mû kö dé sé vel kap cso lat -
ban minden olyan ügy-
ben, ame lyet jog sza bály
vagy kol lek tív szer zõ dés
(köz al kal ma zot ti sza bály -
zat) nem utal más ha tás-
kö ré be. Az in téz mény ve -
ze tõ fe le lõs tér sé gi szin-
ten a ne ve lé si ta nács adás,
a lo go pé di ai el lá tás, uta zó 
szak em ber há ló zat mû köd -
te té sé ért, is ko lai-óvo dai
pszi cho ló gi ai szol gál ta-
tás, to vább ta nu lá si, pá lya -
vá lasz tá si ta nács adás,
gyógy test ne ve lés, meg-
szer ve zé sé ért, a sze mé lyi, 
tár gyi és anya gi fel té te lek 
biz to sí tá sá ért, 
irá nyí tá sá ért.

Bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, pe da gó gi ai szak-
szol gá lat in téz mény ben pe-
da gó gus mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett ség
[4/2010. (I. 19.) OKM ren-
de let 2–3. § vo nat ko zó be-
kez dé sei sze rint], pe da gó -
gus szak vizs ga, pszi cho ló -
gus vég zett ség ese tén kli ni -
kai ne u ro pszi cho ló gi ai, pe-
da gó gi ai vagy ta nács adói
szak vizs ga meg lé te, leg-
alább 5 év pe dagógus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.
Elõny: vgy.

A megbízás 2016. júl. 1-jéig
szól.
Pbhi: a KSZK hon lapján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap, az az 2011. szeptem-
ber 20.
Pehi: 2011. okt. 28.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szakmai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
kül sõ pá lyá zó ese tén b., om.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen történõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Szibrik Im re
pol gár mes ter
f.: Szen tes Vá ros
Ön kor mány za ta
Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû ve lõ dé si Iro da
(214-es szo ba)
Tel.: (63) 510-368

Ó vá ro si Kö zép is ko la
és Szak is ko la
2800 Ta ta bá nya, I.
Béke u. 8.
Tel.: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346

Tag in téz mény-ve ze tõ Egye te mi v., pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett szgy.
Elõny: köz ok ta tá si ve ze tõi
v., vgy., in for ma ti kai is me-
ret, elekt ro ni kus nap ló 
ke ze lé se, is me re te.

ÁEI: 2011. okt. 1.
Ha tá ro zott ide jû köz al kal ma-
zot ti jog vi szony, mely 2016.
júl. 1-jéig szól.
Pbhi: 2011. aug. 26.
Pehi: 2011. szept. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, étkh. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., vég zett sé get iga zo ló 
iratok, szak mai ön., vpr.
Pc.: Ó vá ro si Kö zép is ko la és
Szak is ko la
f.: Var gá né Voj nár Ka ta lin
igaz ga tó
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Ver pe lét Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
3351 Ver pe lét, 
If jú ság út 34.
Tel.: (36) 559-000
Fax: (36) 559-094

ÁMK Kö zös sé gi Ház
és Könyvtár
In téz mény egy ség
3351 Ver pe lét,
Kastély út 8.
In téz mény egy ség-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ÁMK Kö zösségi
Ház és Könyvtár In téz-
mény egy ség ve ze tõi 
fel ada ta i nak el lá tá sa, 
a te le pü lés mû ve lõ dé si,
kul tu rá lis fel ada ta i nak
szer ve zé se.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú köz mû-
ve lõ dé si v. és szak kép zett -
ség, vagy nem szak irányú
egye te mi v. és fel sõ fo kú
szak irá nyú mun ka kö ri 
szak vizs ga, leg alább 5 év
szgy., bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság. 

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. okt. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg-
je le nést kö ve tõ 15 nap.
Pe hi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg-
je le nést kö ve tõ 30 na pon
belül.  Jut tatás: ill. KJt.
sze rint, va la mint a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren delet
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get,
kép zett sé get iga zo ló ok irat,
vagy an nak má so la ta, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy postai úton, „ÁMK
Kö zös sé gi Ház és Könyv tár
In téz mény egy ség, in téz -
mény egy ség-ve ze tõ” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Mol nár Zol tánné
mb. igaz ga tó

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Fe ke te Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la és
Köz sé gi Könyv tár
8646 Ba la ton feny ves,
Kölcsey u. 38–39.
Tel.: (85) 560-253

An gol–tör té ne lem vagy
ének- vagy ké mia sza kos
ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
2 hét. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. biz to sí tott.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., szak mai ön., l b.
Pc., f.: Ma gyar fi né
Kal már Fran cis ka
igaz ga tó 
Tel.: 06 (20) 463-7884

Zi per nows ky
Ká roly Ál ta lá nos Is ko la
1039 Bu da pest,
Zi per nows ky u. 1–3.
Tel.: (1) 388-6556

An gol–bár mely ter mé-
szet tu do mány sza kos
ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

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

An gol–bár mely ter mé szet -
tu do mány-sza kos 
ta ná ri v.

Ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos
ta ná ri v.

ÁEI: 2011. aug. 29.
Pró ba idõ: 4 hó nap.
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
15 nap, de leg késõbb 2011.
aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get 
ta nú sí tó om., mo ti vá ci ós
le vél, b.
f.: Ha usk necht Jó zsef né
(Gaz da sá gi Iro da)
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Pe tõ fi Sán dor
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Központ és Könyvtár,
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
4765 Csen ger,
Ady End re u. 13–17.
Tel./fax: (44) 341-135,
(44) 341-806

Gyógy test ne ve lõ ta nár
(ha tá ro zott idõ re, 1 év re)

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 25.

Szo bosz lói Úti
Ál ta lá nos Is ko la
4031 Deb re cen,
Szo bosz lói út 3.
Tel.: (52) 533-044 
Fax: (52) 533-045 

Ma gya r–é nek sza kos
ta nár, mé dia ta nár, 
kar ve ze tõ 
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fi zi ka– ké mia sza kos
ta nár, if jú ság vé del mi
fe le lõs
(ha tá ro zat lan idõ re)

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

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pc.: Szo bosz lói Úti
Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pc.: Szo bosz lói Úti
Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja

1842 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 16. szám



16. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1843

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em be ri
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és an nak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben mind a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok min den másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ára 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál; Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), il let ve 
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em be ri jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál; Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), il let ve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

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

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál; Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), il let ve 
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
11.1519 – Lajosmizse

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


