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JOGSZABÁLYOK

2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségrõl*

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

Az Országgyûlés az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 1972. november 16-án
kelt, az 1985. évi 21. törvényerejû rendelettel kihirdetett,
a világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl
szóló egyezménnyel (a továbbiakban: Egyezmény) összhangban, annak hatékony végrehajtásához; a kiemelkedõ
egyetemes értékek megõrzéséhez szükséges rendelkezések megállapítása érdekében – tekintetbe véve a fenntartható fejlõdés elveit is – a következõ törvényt alkotja:

1. §
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1. számú melléklet Harmadik rész
II/6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A pedagógus kötelezõ óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és a kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra (kötelezõ és nem kötelezõ tanórai, tanórán kívüli
foglalkozás, egyéni foglalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanulószobai foglalkozásra kell fordítani.
A gyakorlati oktatásvezetõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes a kötelezõ órája keretében ellátja a tanulók
gyakorlati és elméleti képzését. A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való egyéni törõdés feladatainak
[52. § (7) bekezdés] megtartása, azoknak a szakköröknek,
érdeklõdési köröknek, önképzõ köröknek, tanulmányi,
szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak,
iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli
foglalkozásoknak [53. § (2) bekezdés b)–d) pontja] megtartása, amelyeket az iskolai nem kötelezõ tanórai foglalkozás idõkeretének terhére szerveznek, kollégiumban
a szabadidõ eltöltését szolgáló és az egyéni törõdést biztosító foglalkozások [53. § (7) bekezdés] megtartása. A rendes munkaidõn belül a heti kötelezõ óraszám felett végzett
többlettanításért a pedagógust óradíj illeti meg.”

1. A törvény hatálya, értelmezõ rendelkezések
1. §
(1) E törvény hatálya kiterjed:
a) a világörökségi és a világörökségi várományos területekre,
b) a világörökségi és a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségi terület kiemelkedõ
egyetemes értékét, valamint a világörökségi várományos
terület kiemelkedõ értékét érintõ tevékenységre, valamint
c) a b) pont szerinti tevékenységet végzõ vagy e tevékenység által érintett szervezetekre és személyekre.
(2) Világörökségi vagy világörökségi várományos területté csak a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi
LIII. törvény, valamint az ezek végrehajtására kiadott jogszabályok alapján védetté nyilvánított, és ekként kulturális
örökségi védelmet élvezõ terület, illetve védett természeti
terület nyilvánítható. A világörökségi vagy a világörökségi várományos területté nyilvánítás a már fennálló védettségen túl további oltalmat nem keletkeztet.
2. §

2. §
Hatályát veszti a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjában
„a tanítási idõkeret,” szövegrész.

3. §
(1) Ez a törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.

E törvény alkalmazásában:
1. kiemelkedõ egyetemes érték: a világörökségi helyszín
által megtestesített – az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a továbbiakban: UNESCO) Világörökség Bizottsága által ekként
elfogadott – érték, amely kivételessége és páratlansága miatt nemzetközi szempontból is kiemelkedõ és egyedi kulturális örökségi, illetve természeti jelentõséggel bír, ennélfogva folyamatos megõrzése és védelme az egész emberiség, a jelen és jövõ generációi számára kiemelkedõ fontosságú;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség
Bizottsága határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe
felvett, világörökségi címmel rendelkezõ – e törvény
1. mellékletében meghatározott – helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület, illetve védett természeti terület;

4. Világörökség Jegyzék: az UNESCO Világörökség
Bizottsága által az Egyezmény 11. cikk (2) bekezdése
alapján létrehozott és vezetett lista;
5. világörökségi terület: a világörökségi helyszín és annak védõövezete;
6. világörökségi várományos helyszín (a továbbiakban:
várományos helyszín): a kiemelkedõ kulturális örökségi,
illetve természeti értékei (a továbbiakban: kiemelkedõ érték) révén, az Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott
kritériumok szerint az UNESCO Világörökség Központhoz (a továbbiakban: Központ) bejelentett, a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplõ helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület,
illetve védett természeti terület;
7. Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke:
a kiemelkedõ kulturális örökségi, illetve természeti értékei
alapján a Világörökség Jegyzékbe való felterjesztésre kiválasztott helyszíneknek a kultúráért felelõs miniszter rendeletében kihirdetett, a helyszínek és azok védõövezetei
EOV és WGS 84 koordináták szerinti lehatárolását is tartalmazó jegyzéke;
8. világörökségi várományos helyszín védõövezete
(a továbbiakban: várományos helyszín védõövezete): a világörökségi várományos helyszín környezete, amely kiemelkedõ értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének
védelmét biztosítja, továbbá amelyet a kulturális örökség,
illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján
nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület, illetve védett természeti terület;
9. világörökségi várományos terület (a továbbiakban:
várományos terület): a világörökségi várományos helyszín és annak védõövezete.
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2. Általános rendelkezések
3. §
(1) A világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéket, a várományos helyszín kiemelkedõ értéket hordoz,
amelyet – a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján fennálló védettséggel
összhangban – mindenki köteles megóvni.
(2) A világörökségi és a várományos terület védelme és
fennmaradását szolgáló, értékõrzõ használata közérdek,
amely – összhangban a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján fennálló védettségbõl fakadó kötelezettségeikkel – az állami és önkormányzati szervek, valamint az egyházak, a társadalmi
és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek
együttmûködésével valósul meg.
(3) A világörökségi és a várományos területet az Egyezménnyel, továbbá a világörökségi területet a világörökségi
kezelési tervben foglaltakkal összhangban, azok egyetemes és nemzeti értékeit megõrizve kell használni, fenntartható módon fejleszteni, bemutatni, illetve szükség szerint
helyreállítani.

4. §
(1) A világörökségi területekkel összefüggõ állami feladatokat a kultúráért felelõs miniszter – a külön jogszabályok alapján fennálló feladat- és hatáskörüket nem érintve
– az 1. mellékletben meghatározott miniszterekkel egyetértésben, más érdekelt miniszterekkel együttmûködve látja el.
(2) A kultúráért felelõs miniszter az (1) bekezdés szerinti
feladatai körében különösen az alábbi tevékenységet
végzi:
a) meghatározza az Egyezménybõl eredõ feladatok végrehajtásának koncepcióját, stratégiáját;
b) érvényesíti a világörökségi szempontokat a világörökségi területet érintõ jogszabályokban, illetve átfogó
tervezési programokban;
c) elõkészíti a világörökségi területek, valamint a várományos területek világörökségi kezelési tervét (a továbbiakban: világörökségi kezelési terv), kezdeményezi annak
felülvizsgálatát, illetve – szükség esetén – módosítását, valamint ellátja az ebbõl eredõ egyéb feladatokat;
d) gondoskodik a világörökségi terület állapotának felmérésérõl és folyamatos figyelemmel kísérésérõl, továbbá
megteszi a kiemelkedõ egyetemes érték megõrzéséhez,
bemutatásához, fenntartásához, valamint az azt érõ káros
hatások bekövetkezésének megelõzéséhez szükséges intézkedéseket;
e) felügyeli a világörökségi gondnokságok e törvényben, valamint e törvény alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott tevékenységét, és külön jogszabályban
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meghatározott esetekben intézkedik a világörökségi gondnokság megbízásának visszavonásáról;
f) évente jelentést tesz a Kormánynak, és négyévente
beszámol az Országgyûlésnek a világörökségi területek állapotáról és az Egyezménybõl eredõ feladatok ellátásáról;
g) szükség esetén gondoskodik a világörökségi területtel kapcsolatos módosítás, így különösen a világörökségi
terület határának, a világörökségi helyszín elnevezésének,
valamint kiemelkedõ egyetemes értékének megváltoztatása Központhoz történõ bejelentésérõl;
h) gondoskodik a világörökségi terület fennmaradását
szolgáló használat, fejlesztés és bemutatás érdekében tervek, programok, projektek elõkészítésérõl és megvalósításáról;
i) ellátja a világörökséggel kapcsolatos, az Egyezménybõl eredõ nemzetközi feladatokat, így különösen a határon
átnyúló világörökségi helyszínek esetén együttmûködésre
törekszik a határon átnyúló helyszínnel érintett Részes Állam felelõs miniszterével;
j) gondoskodik a kiemelkedõ egyetemes értéket hordozó örökség széles körben történõ megismertetését, bemutatását, valamint fejlesztését elõsegítõ – köztük oktatási,
képzési, ismeretterjesztõ – programok kidolgozásáról és
végrehajtásáról, valamint
k) gondoskodik a világörökség állapotának figyelemmel kísérése, értékeinek megóvása során az alapszabályuk
szerint kulturális örökség védelmével, illetve természeti
értékek esetén a természetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel való együttmûködésrõl.

5. §
A kultúráért felelõs miniszter más érdekelt miniszterekkel együttmûködve ellátja a várományos területtel kapcsolatos állami feladatokat, így különösen:
a) kiválasztja a várományos helyszíneket;
b) bejelenti a várományos helyszíneket a Központhoz;
c) ötévente felülvizsgálja a várományos helyszínek Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében történõ
nyilvántartásának indokoltságát;
d) intézkedik a Világörökségi Várományos Helyszínek
Jegyzékébe felvett várományos helyszínek Világörökség
Jegyzékbe történõ jelölésérõl, valamint
e) gondoskodik a kiemelkedõ kulturális örökségi, illetve természeti értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és bemutatását elõsegítõ – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztõ – programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

6. §
A kultúráért felelõs miniszter a 4. § (2) bekezdésben és
az 5. §-ban meghatározott feladatokat a Kormány által az
e feladatok ellátása céljából létrehozott javaslattevõ, véle-

16. szám

ményezõ és döntés-elõkészítõ testület közremûködésével
látja el, amely
a) a hatáskörükben érintett miniszterek által delegált, kiemelkedõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ
tagokból,
b) a kulturális örökségvédelmi, valamint a természetvédelmi feladatokat ellátó központi hivatalok vezetõjébõl,
c) a világörökségi gondnokságok 1-1 képviselõjébõl,
d) az Országgyûlés illetékes bizottságainak elnökeibõl,
e) az ICOMOS – Mûemlékek és Mûemlékhelyszínek
Nemzetközi Tanácsa (International Council on Monuments and Sites) Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személybõl, valamint
f) az IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – Világ Természetvédelmi
Unió Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személybõl áll.
3. Kezelés, világörökségi kezelési terv,
világörökségi gondnokság
7. §
(1) A világörökségi területek kezelése – a kiemelkedõ
egyetemes érték, és az azt hordozó valamennyi anyagi és
nem anyagi tényezõ megõrzése érdekében – kiterjed a világörökségi területek használatának, fejlesztésének, bemutatásának, illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítására, továbbá a világörökségi területek megõrzésével
és fenntartható mértékû használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozik különösen:
a) a helyszínek tudományos alapú értékvizsgálatában,
állapotának dokumentálásában, valamint a fenntartható
használat adott helyszínre érvényes és a világörökségi kezelési tervben érvényesítendõ kritériumainak kidolgozásában való részvétel;
b) a világörökségi területek világörökségi kezelési terveinek kidolgozásában és felülvizsgálatában, az azzal kapcsolatos egyeztetések (az érintett tulajdonosokkal, önkormányzatokkal, a külön jogszabályban meghatározott tudományos, szakmai és társadalmi szervezetekkel) lefolytatásában való közremûködés;
c) a világörökségi kezelési tervben foglaltak gyakorlati
végrehajtásának az érintettek és érdekeltek körében történõ megismertetésében való részvétel;
d) a határon átnyúló világörökségi területek esetében
együttmûködés az érintett határon túli kezelõ szervezetekkel;
e) a világörökségi terület állapotának folyamatos követõ-figyelése, az ezzel kapcsolatos intézkedések kezdeményezése, valamint a világörökségi kezelési terv végrehajtásához szükséges adatok gyûjtésében, elemzésében és
a világörökségi kezelési terv teljesítéséhez szükséges lépések meghatározásában való részvétel;
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f) az érintett partnerekkel – köztük az alapszabályuk
szerint kulturális örökség védelmével, illetve természeti
értékek esetén a természetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel – folyamatosan együttmûködve a világörökségi terület értékmegõrzésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatok megvalósításának kezdeményezése,
szervezése, elõmozdítása, valamint
g) a kultúráért felelõs miniszter részére jelentés készítése a világörökségi terület állapotáról, különös tekintettel
a világörökségi területet érintõ minden olyan tevékenységre, amely kihat a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékére.

8. §
(1) A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedõ egyetemes érték vagy a várományos helyszínek által
hordozott kiemelkedõ érték megõrzése, és a fennmaradást
nem veszélyeztetõ hasznosíthatósága érdekében – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a világörökségi területek, valamint a várományos területek világörökségi kezelési tervét a Kormány rendeletben hirdeti ki.
(2) A világörökségi kezelési terv egyeztetésébe az érintett helyi önkormányzatokat be kell vonni.
(3) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedõ
egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ
értéke kizárólag természeti érték és a világörökségi terület
vagy a várományos terület egésze védett természeti területen van, továbbá külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi kezelési tervvel rendelkezik, a természetvédelmi kezelési terv az (1) bekezdés szerinti világörökségi kezelési tervnek minõsül.
(4) Amennyiben a világörökségi területen vagy a várományos területen országos vagy helyi jelentõségû védett
természeti terület is van, az (1) bekezdésben meghatározott világörökségi kezelési tervet a védett természeti területre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi kezelési tervvel összhangban – a természetvédelmi kezelési tervben foglalt, a kiemelkedõ egyetemes érték vagy a kiemelkedõ érték védelmét biztosító természetvédelmi kezelési elõírásokra utalva – kell elkészíteni. A természet védelmérõl szóló külön jogszabály alapján
fennálló védettségbõl eredõ korlátozásokat, tilalmakat
a természetvédelmi kezelési terv tartalmazza.
(5) A világörökségi kezelési terv tartalmazza:
a) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín
helyrajzi számok szerinti kijelölését, illetve határának
EOV és WGS 84 koordináták szerinti megállapítását;
b) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín
kiterjedésének megfelelõ méretarányú, ingatlan-nyilvántartási vagy topográfiai térképen történõ lehatárolását;
c) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín
védõövezete helyrajzi számok szerinti kijelölését, illetve
határának EOV és WGS 84 koordináták szerinti megállapítását;
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d) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín
védõövezete kiterjedésének megfelelõ méretarányú, ingatlan-nyilvántartási vagy topográfiai térképen történõ lehatárolását;
e) a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékének vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értékének
összegzését;
f) a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értéke megõrzésének, fenntartásának és bemutatásának célkitûzéseit,
stratégiáját;
g) a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értéke megõrzésével kapcsolatos teendõket, így különösen a világörökségi területet vagy várományos területet érintõ kezelési
módokat, továbbá a kulturális örökség védelmérõl jogszabályok alapján fennálló védettségbõl, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló jogszabályból
eredõ korlátozásoknak és tilalmaknak a világörökségi
helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos
helyszín kiemelkedõ értéke szempontjaiból megadott,
a világörökségi terület vagy a várományos terület sajátosságaira figyelemmel megállapított részletes leírását;
h) amennyiben a világörökségi területen vagy a várományos területen lévõ védett természeti területen természetvédelmi kezelési terv van hatályban, az abban foglalt, a kiemelkedõ egyetemes érték vagy a kiemelkedõ érték védelmét biztosító természetvédelmi kezelési elõírásokra történõ utalást; valamint
i) a világörökségi terület vagy a várományos terület finanszírozási igényét megalapozó sajátos körülményeket,
elõírt használati módokat, tevékenységeket.
(6) A világörökségi kezelési tervben foglaltak figyelembevételével kell különösen
a) a területrendezési tervet, valamint a területfelhasználás rendjét és a területhasználat szabályait érintõen a településrendezési eszközöket felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani, összhangba hozni;
b) a világörökségi terület vagy a várományos terület természeti és kulturális örökségi értékeit érõ káros hatások
bekövetkezését megelõzni, a káros hatásokat elhárítani,
csökkenteni; valamint
c) a világörökségi területet vagy a várományos területet
érintõ bármely változtatást (különösen fejlesztést, felújítást, helyreállítást) végezni.
(7) A világörökségi kezelési tervet szükség szerint, de
legalább hétévenként felül kell vizsgálni.

9. §
(1) A hatósági eljárásokban hatóságként eljáró vagy szakhatóságként közremûködõ kulturális örökségvédelmi- és természetvédelmi hatóság a világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedõ egyetemes érték, valamint a várományos
helyszín által hordozott kiemelkedõ érték megõrzése érdeké-
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ben a világörökségi területen és a várományos területen az e
törvényben és a világörökségi kezelési tervben foglaltakat eljárása során köteles érvényre juttatni.
(2) Amennyiben a világörökségi területet érintõ restaurálási, helyreállítási, fejlesztési és építési tevékenységre
irányuló kérelem esetében szakértõi vélemény beszerzése
szükséges, az eljáró hatóság, szakhatóság – a saját költségei terhére – a kulturális szakértõi tevékenység folytatásának feltételeirõl és a kulturális szakértõi nyilvántartás vezetésérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakértõt rendel ki.
(3) A szakértõ a szakértõi véleményében világörökségi
komplex hatásvizsgálati dokumentációt köteles bemutatni.

10. §
(1) A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedõ egyetemes érték megõrzését szolgáló kezelés
7. §-ban foglalt feladatainak világörökségi kezelési terv
alapján történõ ellátására – amennyiben azt külön jogszabály nem utalja más szerv hatáskörébe – helyszínenként
egy világörökségi gondnokság mûködik.
(2) A világörökségi gondnokság olyan, az adott világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékének jellegéhez kötõdõ tevékenységû, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezet – így különösen költségvetési szerv, önkormányzat, egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság –, amelynek tevékenysége kiterjed a világörökségi érdekek képviseletére,
a kiemelkedõ egyetemes érték védelmére, valamint mûködési területe magában foglalja a világörökségi területet
vagy annak jelentõs részét.
(3) A kultúráért felelõs miniszter a világörökségi gondnokságot világörökségi helyszínenként – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével választja ki. A világörökségi gondnokság megbízása visszavonásig, de legfeljebb hét évre
szól, amely meghosszabbítható.
(4) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedõ
egyetemes értéke kizárólag természeti érték, és a világörökségi helyszínt teljes egészében lefedõ védett természeti területre vonatkozóan külön jogszabály természetvédelmi kezelésért felelõs szervet jelöl ki, úgy ez a szerv látja
el a kezelés 7. §-ban megjelölt feladatait.
(5) Amennyiben külön jogszabály a világörökségi helyszín egy részének kezeléséért felelõs szervet jelöl ki, úgy
a (3) bekezdés alapján kiválasztott világörökségi gondnokság köteles ezzel együttmûködni.

11. §
Több település közigazgatási területét érintõ világörökségi területen az érintett helyi önkormányzatok társulásos
formában a településrendezési és az építészeti-mûszaki
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tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti helyi építészeti-mûszaki tervtanácsot hoznak létre.
4. Finanszírozás
12. §
(1) A világörökségi címmel kapcsolatos költségvetési
pénzeszközöket az e törvényben megjelölt állami feladatok és a (2) bekezdésben meghatározott feladatok költségeire figyelemmel kell meghatározni.
(2) Az állam a központi költségvetésbõl finanszírozza
az alábbi feladatokat:
a) a világörökségi kezelési terv kidolgozását;
b) a 9. § (2) bekezdésében meghatározott szakértõi költségeket;
c) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök világörökségi kezelési tervben foglaltak szerinti felülvizsgálatát és módosítását.
(3) Az állam a központi költségvetésbõl támogatást
nyújt az alábbi feladatok ellátásához:
a) a világörökségi területtel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, mûködtetése;
b) a világörökségi területtel kapcsolatos kutatások, a világörökségi területek értékmegõrzésével, fennmaradását
nem veszélyeztetõ hasznosításával és bemutatásával kapcsolatos módszerek (modellek), eredmények alkalmazása,
érvényre juttatása;
c) a világörökségi terület kezelésével, bemutatásával,
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, beruházások támogatása;
d) a világörökségi területtel kapcsolatos elismerések támogatása;
e) a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti tervtanácsoknak
– ideértve a világörökségi területen létrehozott helyi tervtanácsokat is – a világörökségi területtel kapcsolatos feladata ellátásának támogatása.
(4) A védett értékek fenntartására, az állagvédelemre és
a világörökségi kezelési tervnek megfelelõ mûködtetéshez
az állam adókedvezményt biztosíthat, amelyet külön törvényben állapít meg.
5. Átmeneti rendelkezések

13. §
(1) A miniszter e törvény hatálybalépését követõ egy
éven belül felülvizsgálja az e törvény hatálybalépésekor az
Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott kritériumok
szerint a Központhoz bejelentett helyszínek Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételének
indokoltságát. Amennyiben a miniszter a felülvizsgálatot
követõen nem tartja indokoltnak a helyszín Világörökségi
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Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételét, errõl soron kívül értesíti a Központot.
(2) Az illetékes országos szervezetek, valamint a megyei önkormányzatok a területrendezési terveik 8. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti összhangja megteremtésérõl a világörökségi kezelési tervek kihirdetését követõen
legkésõbb 5 éven belül, illetve más jogszabályból fakadó
kötelezõ felülvizsgálat vagy más okból elvégzett módosítás alkalmával kötelesek gondoskodni.
(3) A települési (fõvárosi, fõvárosi kerületi) önkormányzatok a településrendezési eszközeik 8. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módosításáról a világörökségi kezelési tervek kihirdetését követõ tizennyolc hónapon belül
kötelesek gondoskodni.
(4) A világörökségi gondnokságot az e törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül kell kijelölni.
(5) Az e törvény hatálybalépését követõen a Világörökség Jegyzékbe felvett helyszín – e törvény 1. mellékletének módosítása általi – kihirdetését a Kormány kezdeményezi. Ezen helyszínek világörökségi gondnokságát a kihirdetéstõl számított hat hónapon belül kell kijelölni.
(6) A miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelõs
miniszter közremûködésével – e törvény hatálybalépését
követõ hat hónapon belül felülvizsgálja a világörökségi
helyszínen található, állami tulajdonban lévõ vagyonelemek hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési
vagy egyéb használati jogviszonyt alapító szerzõdéseket.
Amennyiben a miniszter megállapítja, hogy valamely
szerzõdés az Egyezményben vagy e törvényben rögzített
célokkal ellentétes vagy azok megvalósítását jelentõs mértékben korlátozza, illetve akadályozza, errõl értesíti:
a) a vagyonelem hasznosításért felelõs szervezetet, valamint
b) a vagyonelemet szerzõdés alapján hasznosító személyt, jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetet.
(7) A miniszter a (6) bekezdés szerinti megállapítást tartalmazó döntését a minisztérium honlapján közzé teszi, illetve intézkedik a döntésnek az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat hirdetõtábláján történõ
közzétételérõl. Az állami tulajdonban lévõ vagyonelemek
hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési vagy
egyéb használati jogviszonyt alapító szerzõdés a miniszteri döntés minisztériumi honlapon történõ közzétételétõl
számított 60. napon e törvény erejénél fogva megszûnik.
6. Záró rendelkezések

14. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg:
a) a világörökségi várományos helyszínek Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételé-
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nek és felülvizsgálatának, továbbá a Központhoz történõ
bejelentésének, valamint a világörökségi várományos
helyszín Világörökség Jegyzékbe történõ jelölésének részletes szabályait;
b) a világörökségi testületbe tag delegálására jogosult
minisztereket, a testület részletes feladatait és mûködését;
c) a világörökségi kezelési terv készítését, annak tartalmi elemeire vonatkozó részletes követelményeket, az érintettekkel történõ elõzetes egyeztetésének és felülvizsgálatának rendjét;
d) a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció tartalmi elemeit, valamint az annak elkészítésére vonatkozó különös szabályokat;
e) a világörökségi terület világörökségi kezelési tervét;
valamint
f) a világörökségi várományos terület világörökségi kezelési tervét.
(2) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter,
hogy – az 1. mellékletben meghatározott miniszterekkel
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg:
a) a világörökségi gondnokság kiválasztásának részletes szabályait, a világörökségi gondnokság feladatait és
mûködését; valamint
b) a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét.

15. §
(1) A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. § 3. pontjában
a „3911/92/EGK” szövegrész helyébe a „116/2009/EK”
szövegrész lép.
(2) A világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos
és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1985. évi 21. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel és a természetvédelemért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel, az
építésügyért felelõs miniszterrel, a természetvédelemért
felelõs miniszterrel a területrendezésért felelõs miniszterrel, valamint a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszterrel” szövegrész lép.
(3) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval, az információ megismerésére vonatkozó igényt köteles a környezeti információval rendelkezõ szervnek megküldeni, és errõl az igénylõt értesíteni
vagy tájékoztatni, hogy a kért információt mely környezeti
információval rendelkezõ szervtõl igényelheti. A környezeti információ megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén az elutasítás tartalmazza annak indokait, vala-
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17. §

mint tájékoztatást arról, hogy a megtagadással szemben az
igénylõ mely szervhez fordulhat.”

16. §
(1) Hatályát veszti a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 5/A. §-a, 81. § p) pontjában
a „világörökségi és” szövegrész, valamint a 93. § (2) bekezdés n) pontja.
(2) Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. § (4) bekezdése, illetve a 62. § (2) bekezdés k) pontja.

(1) E törvény – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel –
2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 14. § (1) bekezdés e) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 14. § (1) bekezdés f) pontja 2014. január 1-jén lép
hatályba.
(4) A 15. § a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi LXXVII. törvényhez
A világörökségi helyszínekkel összefüggõ állami feladatokat a kultúráért felelõs miniszterrel egyetértésben ellátó
miniszterek
Világörökségi helyszín

Egyetértõ miniszter

Budapest – a Duna-partok a Gellért- és a Várheggyel,
a Budai Várnegyed és az Andrássy út

Állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter Építésügyért felelõs miniszter
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter Természetvédelemért felelõs
miniszter Területrendezésért felelõs miniszter Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
Turizmusért felelõs miniszter

Hollókõ ófalu és környezete

Agrárpolitikáért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter Természetvédelemért felelõs
miniszter Területrendezésért felelõs miniszter Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
Turizmusért felelõs miniszter

Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai

Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter Természetvédelemért felelõs
miniszter Területrendezésért felelõs miniszter Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
Turizmusért felelõs miniszter

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Fõapátság
és természeti környezete

Építésügyért felelõs miniszter
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter Természetvédelemért felelõs
miniszter Területrendezésért felelõs miniszter Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
Turizmusért felelõs miniszter
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Egyetértõ miniszter

Fertõ / Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertõ-táj)

Agrárpolitikáért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter Természetvédelemért felelõs
miniszter Területrendezésért felelõs miniszter Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
Turizmusért felelõs miniszter

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj

Agrárpolitikáért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter Természetvédelemért felelõs
miniszter Területrendezésért felelõs miniszter Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
Turizmusért felelõs miniszter

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 Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 153. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (2) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)
pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
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 (a továbbiakban: R.) 1/B. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2)
bekezdésében és 14. § -ában az „Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az
„Oktatási és Kulturális Közlönyben” szöveg, az 1/B. § (1)
bekezdésében a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közigazgatási Intézet” szöveg lép.

2. §
Az R. 17. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek 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 szóló 98/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelettel megállapított 2. számú mellékletét
2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

3. §
Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §
Hatályát veszti az R. 7. § (3) bekezdésében „a magasabb
vezetõi, valamint a vezetõi munkaköröket,” szövegrész.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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16. szám

1. melléklet a 98/2011. ( VI. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez
A katonai felsõoktatási intézmény közalkalmazotti munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba
sorolása és a vezetõi pótlék mértéke
Munkakörök megnevezése
A

I. Megbízott vezetõk
pályáztatásra kötelezett:
a) magasabb vezetõ beosztás:
rektor (oktatói besorolás szerint)
rektorhelyettes
(oktatói besorolás szerint)
dékán (oktatói besorolás szerint)
fõtitkár
gazdasági igazgató
b) vezetõ beosztás:
igazgató (oktatói besorolás szerint)
igazgató-helyettes
(oktatói besorolás szerint)
dékán-helyettes
(oktatói besorolás szerint)
oktatási szervezeti egység vezetõje
oktatási szervezeti egység
vezetõ helyettes
igazgató (szervezeti egység vezetõje)
igazgató-helyettes (szervezeti egység
vezetõ helyettese)
gazdasági igazgató-helyettes
intézetvezetõ (tudományos intézetnél)
hivatalvezetõ
hivatalvezetõ-helyettes
osztályvezetõ
(szervezeti egység vezetõje)
irodavezetõ
irodavezetõ-helyettes
II. Felsõoktatási munkakörök:
a) csoportvezetõ
pályáztatásra kötelezett:
szakcsoportvezetõ
alosztályvezetõ
osztályvezetõ-helyettes
csoportvezetõ
központvezetõ
részlegvezetõ
b) szakalkalmazott
nyelvtanár
testnevelõ tanár
belsõ ellenõr
jogász
mérnök
üzemeltetõ mérnök

Vezetõi
pótlék
min. %-a

Fizetési osztályok
B

C

D

E

F

G

H

I

J

300
250

*

*

*
*

*
*

250
250
200

*
*

150
100
200
150
100

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

100
150
150
100
150
150
100

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

150
100

*
*
*

*
*
*
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Vezetõi
pótlék
min. %-a

Fizetési osztályok
A

fõelõadó
pályáztatás alól mentesített:
szakoktató
gyakorlati oktató
szervezõ
(fõ-) technikus,
informatikus
elõadó
fotós
szakmunkás
gépjármûvezetõ
lõtérvezetõ
forgalmi alkalmazott
raktárvezetõ, raktárvezetõ helyettes
raktáros
pénztáros
ügykezelõ, vezetõ ügykezelõ
gondnok

B

C

D

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

F

G

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

H

*

*
*

I

J

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

E

*
*

A nemzeti erõforrás miniszter
32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelete
a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés u) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A támogatást az Intézet a (2) és (4) bekezdés szerint
bejelentett állománygyarapításra fordított összegek arányában osztja fel az egyes önkormányzatok között, és az
errõl szóló javaslatát minden év május 10-éig küldi meg a
miniszter részére.

*
*

*
*

(7) A javaslat alapján a miniszter dönt a támogatások
odaítélésérõl. A támogatásban részesült önkormányzatok
és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét
a miniszter minden év június 5-éig utalványozás céljából
megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek,
ezzel egyidejûleg támogatási döntését közzéteszi a kormány honlapján és a miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában.”

2. §
(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzatok a támogatást a Melléklet
szerint, a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben való rögzítéssel, valamint az onnan kinyomtatott adatlapok és a szükséges mellékletek benyújtásával igényelhetik. Az igénylést minden év március 25-éig
elektronikusan, valamint egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.
A beadási határidõ az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
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Az Igazgatóságok – az esetleges hiánypótlás után – ellenõrzési feladatuk eredményét jelezve – legkésõbb április
20-áig egy eredeti és egy másolati példányban továbbítják
az igényléseket a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus részére (a továbbiakban: Mûvelõdési Intézet).”
(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A javaslat alapján a miniszter hirdet eredményt.
A támogatásban részesült önkormányzatok és a támogatás
összegének jegyzékét a miniszter minden év május 30-áig
utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek, ezzel egyidejûleg a pályázat
eredményét közzéteszi a kormány honlapján és a miniszter
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában.”

3. §
Az R. kiegészül az alábbi 12. §-sal:
„12. § E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság
N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetének fejezeti kezelésû elõirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás
tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.”

16. szám

A nemzeti erõforrás miniszter
34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdésének b), i) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az óvodai nevelési év rendjében, illetve az iskolai,
kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni:]
„c) az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit
tükrözõ, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját
õrzõ, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.),
a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), vagy az iskola hagyományai
ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
megemlékezések idõpontját;”

4. §
(1) Az R. 5. § (6) bekezdésében „az Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe „a kultúráért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész lép.
(2) Az R. 9. § (2) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész lép.

5. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
az azt követõ napon hatályát veszti.

6. §
Hatályát veszti az R. 6. § (2)–(5) bekezdése, a 7. § (1) bekezdésében a „90%-a” szövegrész, valamint a melléklet
utolsó mondata.

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

2. §
Az R. 20. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) a közoktatási törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakaszában a kettõszázötven tanítási
órát,
b) a közoktatási törvény 8. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszában az elméleti tanítási órák
húsz százalékát,
c) a közoktatási törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott, a kötelezõ óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó
elméleti és gyakorlati oktatás, valamint – az Országos
Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,
d) a közoktatási törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdõdõen a Nemzeti
Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdõdõen – az Országos Képzési
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Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos
alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,
e) alapfokú mûvészetoktatási intézményben a tanítási
órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem
volt érdemjeggyel értékelhetõ, a tanítási év végén nem minõsíthetõ, kivéve, ha a nevelõtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen. A nevelõtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minõsíthetõ, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsõ félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem
volt minõsíthetõ, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.”

3. §
Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A független vizsgabizottság elõtt letehetõ tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati
vizsgatantárgyak esetén pedig a szakképesítésért felelõs
miniszter által kijelölt intézmény (a továbbiakban a kormányhivatal és a miniszter által kijelölt intézmény együtt:
vizsgáztatásra kijelölt intézmény) szervezi.”

4. §
(1) Az R. 33/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanuló részére nyújtott iskolai fejlesztõ foglalkoztatásokat az iskola központilag kiadott egyéni fejlõdési lapon tartja nyilván.”
(2) Az R. 33/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanulók, és a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ tanulók részére közösen,
egy csoportban is megszervezhetõ az iskolai fejlesztõ foglalkoztatás, illetve az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás, amennyiben
a fejlesztõ terápia, valamint az annak végzésére jogosult
szakember végzettsége és szakképesítése megegyezik.”
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5. §

(1) Az R. 35. § (4) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Telephely esetén a határozatban külön fel kell tüntetni a telephelyen ellátott feladatokat, a legmagasabb
gyermek- és tanulólétszámot, amelyet a telephelyen a nevelési-oktatási intézmény fogadni képes. Telephelyre vonatkozó mûködési engedély kiadása elõtt a székhely szerint illetékes kormányhivatal véleményét ki kell kérni.
A telephelyre vonatkozó mûködési engedély kiadása tárgyában hozott határozatot – az ügyfélnek történõ közléssel
egyidejûleg – meg kell küldeni a székhely szerint illetékes
kormányhivatalnak.”
(2) Az R. 35. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(8) A kormányhivatalnak – a közoktatási törvény 80. §
(1)-(2) bekezdésében szabályozott – a fenntartói tevékenység törvényességi ellenõrzése keretében különösen az
alábbiakat kell vizsgálnia:”
(3) Az R. 35. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A fenntartó legkésõbb a nevelési-oktatási intézmény tervezett indítása évének május utolsó munkanapjáig, a közoktatási törvény 102. § (11) bekezdésében meghatározott egyéb átszervezés esetében július utolsó munkanapjáig nyújthatja be a kormányhivatalhoz az intézmény
mûködésének megkezdéséhez szükséges engedély, illetve
az engedély módosítása iránti kérelmet.”

6.§
Az R. 39/E. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet 19. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint megszûnt, a kötelezõ felvételt biztosító vagy a választott általános iskolába visszahelyezett tanuló nevelése
és oktatása tekintetében a 39/D. § (4) bekezdésében foglalt
pedagógiai programot kell alapul venni.”

7. §
Az R. 4. számú melléklet III. Az iskola által kötelezõen
használt nyomtatványok címû rész 28. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„28. Törzslap külív, belív*”

8. §
Az R.
a) 17/A. § (8) bekezdésében, 39 /D. § (4) bekezdésében,
39/E. § (4) bekezdésében, 39/G. § (2) és (3) bekezdésében,
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39/H. § (4) bekezdésében, 39/I. § (4) bekezdésében,
39/K. § (5) bekezdésében és a 8. számú melléklet 16. pontjában az „oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg,
b) 39/G. § (3) bekezdésében, 39/H. § (2), (3), (10) és
(11) bekezdésében, 39/I. § (2) és (3) bekezdésében,
39/K. § (3) és (4) bekezdésében, 2. számú melléklet A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége cím
7. pontjában, 4. számú melléklet 13. pontjában és a 4. számú melléklet Megjegyzés részében, a 8. számú melléklet
10. pontjában az „Oktatási és Kulturális Minisztérium”
szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg,
c) 8. számú melléklet 1.4., 5.7. és 9.2. pontjában a „hivatalnak” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg,
d) 8. számú melléklet 1.4. pontjában „Oktatási és Kulturális Minisztérium által” szövegrész helyébe az „oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium részérõl” szöveg,
e) 8. számú 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. pontjában a „hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
f) 8. számú melléklet 3.4. pontjában a „hivatalt” szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg,
g) 8. számú melléklet 5.1. pontjában a „hivatallal” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg
lép.

9. §
Az R.
a) 35. § (3), (4), (6), (9) bekezdésében, 2. számú melléklet A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége
cím 6. és 7. pontjában, 6. számú melléklet II. A mellékletek cím fel ve ze tõ mon da tá ban, 8. szá mú mel lék let
4.6. pontjában a „jegyzõ, fõjegyzõ” szövegrész helyébe
a „kormányhivatal” szöveg,
b) 6. számú melléklet I. pont felvezetõ mondatában az
„Önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje” szövegrész helyébe
„Kormányhivatal” szöveg,
c) 6. számú melléklet I. 2. pontjában a „jegyzõ, fõjegyzõ
hivatala” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

10. §
(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 5. §-a és 9. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 4. §-a 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

16. szám

A nemzeti erõforrás miniszter
35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelete
a népi iparmûvészettel kapcsolatos
állami feladatok végrehajtásáról szóló
12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (6) bekezdésében, valamint a népi iparmûvészettel
kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.)
Korm. rendelet 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az igazgatási szolgáltatási díj
tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatok
végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletében felsorolt alkotások népi iparmûvészeti alkotássá minõsítését a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben a fõigazgatónál kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a minõsíttetni
kívánt alkotást, vagy amennyiben annak a helyszínre történõ szállítása és bemutatása jelentõs nehézségbe ütközik,
úgy a minõsítendõ alkotásról megfelelõ minõségben elkészített fotódokumentációt. Indokolt esetben a Bizottság
a helyszínen is megtekintheti az alkotást.”
2. §
Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelésére a fõigazgató – a népi iparmûvészet országos szakmai
szervezeteivel történt egyeztetés alapján a népi iparmûvészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül esetenként kiválasztott – 3–7 fõs Bizottságot kér fel.
A Bizottság szakmai értékelésérõl készült jegyzõkönyv
kötelezõ adatait az 5. melléklet tartalmazza.”
3. §
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõigazgató határozata a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
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CXL. törvényben foglaltakon túl tartalmazza a népi iparmûvészeti alkotás azonosítását lehetõvé tevõ jellemzõket
és azonosító számot (zsûriszám), valamint a „népi iparmûvészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó megállapítást.”

4. §
Az R. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A „Népi Iparmûvész”-nek minõsített személyt a
személyi azonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal
(a továbbiakban: igazolvány) kell ellátni. Amennyiben a
„Népi Iparmûvész”-nek minõsített személy több, a 2. mellékletben meghatározott foglalkozási ágban nyerte el a
„Népi Iparmûvész” minõsítést, úgy errõl az igazolványt
foglalkozási áganként, külön-külön kell kiállítani.
(2) Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre
adható ki, hatályossága háromszor öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas
szintû alkotói munka és az alkotások öt év alatt történõ minõsíttetése, amelynek során legalább két alkotást „A” kategóriába, négy alkotást pedig „B” kategóriába sorol a zsûri. Az igazolvány negyedik alkalommal történõ meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan idõre kell
kiadni. A meghosszabbítást a fõigazgatónál kell kérelmezni. A meghosszabbításra javaslatot tevõ szerv a Testület.”

5. §
Az R. 3. melléklete 1.–4. pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek, egyúttal kiegészül az alábbi 5. ponttal:
„1. A minõsítésre, zsûrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért meghatározott összeget, egységenként 1500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
2. A népi iparmûvészeti igazolvány kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az igazolvány elõállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként
történõ érvényesítési eljárás igazgatási szolgáltatási díja
1200 Ft.
3. Az elsõfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés
díja 33 000 Ft.
4. Az 1. és 2. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat postai úton vagy átutalással a Hagyományok
Háza 10032000–01739716–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.
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A 3. pontban meghatározott fellebbezési díjat az Nemzeti Erõforrás Minisztérium
10032000–01425190–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésrõl szóló igazolást a kérelemhez, fellebbezéshez csatolni kell.
5. A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. §
(4) bekezdésben foglaltakat, a fellebbezési díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv.
86. §-ában foglaltakat, a díjak kezelésére, elszámolására,
nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló
jogszabályi elõírásokat kell értelemszerûen alkalmazni.”

6. §
Az R. 4. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.

7. §
Az R. 5. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.

8. §
(1) Az R. 9. § (1) bekezdésében „az R.” szövegrész helyébe „a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet” szövegrész
lép.
(2) Az R. 1. mellékletének 9. pontja és a 6. mellékletének 9. pontja kiegészül a „szalma” szövegrésszel.

9. §
Hatályát veszti az R. 8. §-a és a 6. melléklet 18. pontjában a „(komplett felszerelés)” szövegrész.

10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és az azt követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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16. szám

1. melléklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
„4. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez
Kérelem tárgyak népi iparmûvészeti alkotássá minõsítéséhez
1. Fejléc: feltüntetendõ a
„Hagyományok Háza
Népi Iparmûvészeti Osztály
nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu
www.hagyomanyokhaza.hu
1011 Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23. Tel/fax: (36–1)201–8734
A zsûri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon vagy átutalással lehet befizetni. A Hagyományok Háza számlaszámát tartalmazó csekk igényelhetõ a Hagyományok Háza – Népi Iparmûvészeti
Osztályán
A befizetés igazolását kérjük a jegyzõkönyvhöz csatolni!
Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni!” szöveg
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.9.
2.10.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.
2.11.7.
2.11.8.
2.12.
2.13.

Adatok:
Benyújtó neve
Amennyiben van, a „Népi iparmûvész” igazolvány száma
Benyújtó születési helye, ideje
Benyújtó anyja neve
Benyújtó lakcíme:
megye
település
közterület neve és típusa, házszám
irányítószám
Telefonszám (munkaidõben elérhetõ)
Tervezõ neve
Tervezõ címe
megye
település
közterület neve és típusa, házszám
irányítószám
Benyújtó esetleges megjegyzése
Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni)
Benyújtott tárgyak részletezése, tájegységi, etnikai jellemzõk tekintetében is
fotó-szám
megnevezés
méret (cm-ben)
alapanyag
szín
díszítmény stílus
forrás
éves elõállítható példányszám
A zsûrizés helyszíne (ahol az alkotás zsûrizésre kerül)
A „Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett tervezõ
alkotása(i).” szöveg
2.14. „A zsûrizésre beadott tárgyakat a zsûrizést követõen 30 napig tudja tárolni az intézmény. A tárgyak
elszállításáról a benyújtó gondoskodik.” szöveg
2.15. Dátum
2.16. Benyújtó aláírása”
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2. melléklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
„5. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez
A Bizottság jegyzõkönyve
/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 Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl
szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1. A Kormány
a)
módosítja a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat), és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
b)
felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal
2.
A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
a Magyar Közlönyben közzétegye.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal
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3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1076/1999. (VII. 7.) Korm. határozat,
b)
az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó közalapítványok alapító okiratainak egységes módosításáról
szóló 1090/2000. (XI. 14.) Korm. határozat,
c)
az oktatási miniszter kormányzati felelõsségi körébe tartozó egyes közalapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló 1075/2001. (VII. 13.) Korm. határozat,
d)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1110/2003. (XI. 5.) Korm. határozat,
e)
a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzõközpont (SAKK) feladatainak a Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretei között történõ ellátásáról szóló 1044/2004. (V. 14.) Korm. határozat 2. és 3. pontja,
f)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1134/2004. (XII. 6.) Korm. határozat,
g)
az oktatási miniszter kormányzati felelõsségi körébe tartozó egyes közalapítványok alapító okiratának módosításáról szóló 1092/2005. (IX. 15.) Korm. határozat,
h)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1102/2006. (X. 27.) Korm. határozat,
i)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1093/2007. (XI. 29.) Korm. határozat,
j)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1024/2009. (III. 6.) Korm. határozat,
valamint
k)
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1190/2009. (XI. 13.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1202/2011. (VI. 21.) Korm. határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetésérõl
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §, továbbá a Kormány
által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. határozat 7. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi a Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését.
2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál
a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ
kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, arra, hogy intézkedjen
vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával, mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti beszámolója;
d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatai a kizárólagos állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium írásban rögzített és a Kormány által jóváhagyott megállapodása alapján kerüljenek ellátásra.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány
vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány a nemzeti erõforrás minisztert kéri fel. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát
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– ide értve a vagyoni értékû jogokat – a Kormány a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítja a kizárólagos
állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-n keresztül.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs
kormánybiztos
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen
azonnal
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Magyar Mozgókép Közalapítvány létesítésérõl szóló 2314/1997. (X. 8.) Korm. határozat;
b) a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság címû regénye megfilmesítésének támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.)
Korm. határozat;
c) a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság címû regénye megfilmesítése támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.)
Korm. határozat végrehajtásáról szóló 2332/2003. (XII. 16.) Korm. határozat;
d) a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság címû regénye megfilmesítésének támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.)
Korm. határozat végrehajtásáról szóló 2111/2004. (IV. 29.) Korm. határozat;
e) a Magyar Mozgókép Közalapítvány elõirányzatának terhére vállalható éven túli kötelezettségvállalásról szóló
2101/2005. (V. 31.) Korm. határozat;
f) a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Rt. részvényeinek és a Magyar Filmlaboratórium Kft. üzletrészének a Magyar Mozgókép Közalapítványra történõ átruházásáról szóló 2250/2006. (XII. 23.) Korm. határozat;
g) a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1029/2002. (III. 26.) Korm. határozat;
h) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1206/2002. (XII. 20.) Korm. határozat;
i) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1109/2003. (XI. 5.) Korm. határozat;
j) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1144/2004. (XII. 17.) Korm. határozat;
k) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1111/2006. (XI. 24.) Korm. határozat;
l) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1021/2008. (IV. 3.) Korm. határozat;
m) a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1082/2009. (VI. 3.) Korm. határozat;
továbbá
n) a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1031/2010. (II. 9.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozata
a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról
A Kormány a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl
szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 7. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1. A Kormány jóváhagyja a kizárólagos állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által a filmtámogatás új rendszerével, illetve
a hazai filmipar mûködtetésével összefüggõ feladatok megosztása tárgyában kötött megállapodást.
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2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1. pont szerinti megállapodás alapján szükség szerint készítse elõ az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítását.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, valamint a Kormány által
alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1. A Kormány
a) egyetért a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának (a továbbiakban:
alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításával, és megállapítja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövegét;
b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében az Alapítvány társalapítójával megállapodjon;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba
vétele iránti eljárásban eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az
Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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. törvény 74/B. § (5) bekezdése, valamint a Kormány által
alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010.
(XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1. A Kormány
a)
egyetért az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának (a továbbiakban: alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításához, és megállapítja
az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
b)
felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében
az Alapítvány társalapítójával megállapodjon;
c)
felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
az Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 49/2011. (VI. 30.) ME határozata
fõiskolai rektorok megbízásáról és fõiskolai tanárok kinevezésérõl
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben –
a nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán
Szakály György egyetemi tanárt – a 2011. július 1-jétõl 2015. augusztus 15-éig terjedõ idõtartamra – a rektori teendõk
ellátásával megbízom;
a Nyíregyházi Fõiskolán
dr. Jánosi Zoltán egyetemi tanárt – a 2011. július 1-jétõl 2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra –,
a Budapesti Gazdasági Fõiskolán
Sándorné dr. Kriszt Éva fõiskolai tanárt – a 2011. július 1-jétõl 2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra –,
a Gál Ferenc Hittudományi Fõiskolán
dr. Kozma Gábor fõiskolai tanárt – a 2011. július 1-jétõl 2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra –,
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a Pápai Református Teológiai Akadémián
dr. Vladár Gábor egyetemi tanárt – a 2011. július 1-jétõl 2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával ismételten megbízom;
dr. Kelecsényi Klárát és
dr. Sazdovska Jasminát
– 2011. július 1-jei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK
A nemzeti erõforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl
A 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közlemény mellékleteként közzé tesszük a Hivatalos Értesítõ 2009. évi
56. számában megjelent nyilvános könyvtárak jegyzékében bekövetkezett változásokat, helyesbítéseket, valamint a
jegyzékrõl törölt könyvtárak adatait is. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, vezetõjét, irányító szervét (fenntartóját) és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok alapján állítottuk össze.
Az összesített, aktuális jegyzék megjelent a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján 2010. május 16-án az alábbi
elérhetõségen:
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke

Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár

Helyesbítések, változások a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 56. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)
A könytár
Település

KSH- és megyekód
neve

Áporka

1310108-PE

Bácsalmás

Bakonyszentkirály

Áporka Községi
Önkormányzat
Községi Háza
és Könyvtára

címe

irányító szerve
(fenntartója)

alaptevékenysége

Petz Nándor

Áporka Község
Önkormányzata

0310719-BÁCS Vörösmarty Mihály Hõsök tere 10.
6430
Városi Könyvtár
és Közmûvelõdési
Intézmény

Sörös Lászlóné

Bácsalmás Város városi könyvtári
Önkormányzata feladatok ellátása

1922813-VE

Horváth Zita

Bakonyszentkirály Község
Önkormányzata

Községi Könyvtár

Petõfi S. u. 68.
2338

vezetõje

Kossuth u. 12.
8430

községi
könyvtári
feladatok ellátása

községi
könyvtári
feladatok ellátása
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A könytár
Település

KSH- és megyekód
neve

Bóly

0233154-BAR

Erzsébet Vigadó
és Városi Könyvtár

Borsodnádasd

0505315-BAZ

Budapest

címe

Erzsébet tér 1.
7754

vezetõje

irányító szerve
(fenntartója)

alaptevékenysége

Reitzné
Mladonyiczki
Anett

Bóly Város Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Borsodnádasdi
Köztársaság út
Általános
10.
Mûvelõdési
3671
Központ. Közösségi
Ház és Könyvtár

Mátyásné
Pallagi Éva

Borsodnádasd
Város Önkormányzata

városi és iskolai
könyvtári
feladatok ellátása

0129744-FV

Szent István
István u. 2.
Egyetem.
1078
Állatorvostudományi
Könyvtár,
Levéltár és Múzeum

Orbán Éva

Szent István
Egyetem.
Állatorvostudományi Kar

egyetemi
könyvtári feladatok ellátása

Debrecen

0915130-HB

Méliusz Juhász Péter Bem tér 19.
Megyei Könyvtár
4026
és Mûvelõdési
Központ

Szilágyi Irén

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat

megyei könyvtári
feladatok ellátása

Dunaújváros

0703115-FE

József Attila
Könyvtár
Dunaújváros

Apáczai Csere
János út 9.
2400

Katona Zsuzsan- Dunaújváros
Megyei Jogú
na
Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Földes

0903258-HB

Földes Községi
Könyvtár

Karácsony
Sándor tér 6.
4177

Földes
Gondáné
Gaál Annamária Nagyközség
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári
feladatok ellátása

Gönc

0515936-BAZ

Városi Könyvtár

Kossuth L. u. 68. Molnár Lászlóné Gönc Város
3895
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Gyõr

0825584-GY

Magyar Közgazda- Aradi
vértanúk u. 12.
sági Társaság
9024
Szakkönyvtára

Mészáros Józsefné Magyar
Közgazdasági
Társaság

Kál

1032179-HE

Káli Általános
Rózsa út 9.
Mûvelõdési Központ 3350
Könyvtára

Kása Abigél

Kál Nagyközség községi és iskolai
Önkormányzata könyvtári feladatok ellátása

Kisbér

1117330-KO

Városi Könyvtár
és Közmûvelõdési
Intézmények

Puskás Teréz

Kisbér Város
Önkormányzata

Kunszentmiklós

0328130-BÁCS Varga Domokos
Damjanich u. 7. Tóth Gyuláné
6090
Általános
Mûvelõdési
Központ. Tinódi
Lantos Sebestyén
Könyvtár
és Mûvelõdési Ház

Kunszentmiklós városi és iskolai
Város Önkorkönyvtári
mányzata
feladatok ellátása

Öcsöd

1628006-JNSZ

Kossuth tér 1.
József Attila
5451
Általános
Mûvelõdési
Központ Könyvtára
és Közmûvelõdési
Intézménye

Zsadon Józsefné

Öcsöd
Nagyközség
Önkormányzata

községi
könyvtári
feladatok ellátása

Zalaegerszeg

2032054-ZA

Budapesti Gazdasági Balatoni u. 2.
Fõiskola Pénzügyi 8900
és Számviteli
Fõiskolai Kar
Zalaegerszegi
Intézet Könyvtára

Góczán Judit

Budapesti
Gazdasági
Fõiskola
Pénzügyi
és Számviteli
Fõiskolai
Kar
Zalaegerszegi
Intézet

fõiskolai
könyvtári
feladatok ellátása

Batthyány tér
5/A
2870

szakkönyvtári
feladatok ellátása

városi könyvtári
feladatok ellátása
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A könytár
Település

KSH- és megyekód
neve

Zsámbék

1325034-PE

címe

Zsámbéki
Etyeki u. 2.
Közmûvelõdési
2072
Intézet és Könyvtár

irányító szerve
(fenntartója)

vezetõje

Likó Julianna

Zsámbék Város
Önkormányzata

alaptevékenysége

városi könyvtári
feladatok ellátása

Közlemény korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból
érettségi vizsga megszervezésének engedélyezésérõl
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal 2011. április hónapban az alábbi középiskolának engedélyezte korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezését.
A vizsgatárgy típusa

A vizsgatárgy
neve

Választható Közismereti Pszichológia

A kérelmezõ neve, címe

Veres Pálné Gimnázium
(Székhely: 1053 Budapest,
Veres pálné u. 38.

A vizsga szintje

A vizsga részei

A vizsga legkorábbi
idõpontja

Középszint

Szóbeli

2012.
május–június
vizsgaidõszak

Dr. Princzinger Péter s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke

Hirdetmény
A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. gazdálkodásának fõbb adatairól
a 2010. évben
Cégjegyzékszám: 01-09-921742
Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú
2010. évi mérleg fõösszege:
Adófizetési kötelezettség:
Vállalkozási eredmény:
Közhasznú eredmény:

291 287 000 Ft
0 Ft
2 733 000 Ft
31 422 000 Ft

A közhasznú társaság az Alapító által jóváhagyott, bejegyzett könyvvizsgálói hitelesítõ záradékkal ellátott mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. Gazdasági Osztályán: 1014 Budapest, Színház u. l–3. Telefon: 375-8184.
Török Jolán s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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A Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofit Kft.
2010. évi mérlege

1809

1810

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

16. szám

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
Az üzleti év mérlegfordulónapja
2010.12.31.
Egyszerûsített éves beszámoló mérlege „A” változat
(Eszközök)
Adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

b

c

d

e

56 911

–

62 556

2 664

–

1 573

54 247

–

60 983

a

1

A Befektetett eszközök

2

I. Immateriális javak
Immateriális javak értékhelyesbítése

10

II. Tárgyi eszközök

17

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

–

–

–

18

III. Befektetett pénzeszközök

–

–

–

25

Befekt.pü-i.eszk.értékehelyesbítése

–

–

–

26

B Forgóeszközök

27

I. Készletek

34

II. Követelések

40

III. Értékpapírok

45

IV. Pénzeszközök

48

52

57 088

–
–

11 613

10 440

–

–

–
–

5 987

–

–

45 475

–

4 453

C Aktív idõbeli elhatárolás

1 016

–

37 867

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

115 015

–

110 863

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
Az üzleti év mérlegfordulónapja
2010.12.31.
Egyszerûsített éves beszámoló mérlege „A” változat
(Források)

Adatok E Ft-ban

a

53

D Saját tõke

54

I. Jegyzett tõke

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31

b

c

d

e

48 897

–

58 523

3 000

–

3 000
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Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31

b

c

d

e

a

55

Ebbõl visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke

–

–

–

56

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (–)

–

–

–

57

III. Tõketartalék

–

–

–

58

IV. Eredménytartalék

8 440

–

45 897

59

V. Lekötött tartalék

4 178

–

–

60

VI. Értékelési tartalék

–

–

–

61

VII. Mérleg szerinti eredmény

33 279

–

62

E Céltartalékok

–

–

–

66

F Kötelezettségek

57 162

–

33 519

67

I. Hátrasorolt kötelezettségek

–

–

–

71

II. Hosszúlejáratú kötelezettség

–

–

–

80

III. Rövidlejáratú kötelezettség

57 162

–

33 519

90

G Passzív idõbeli elhatárolás

8 956

–

18 821

94

FORRÁSOK ÖSSZESEN

115 015

–

110 863

9 626

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
Az üzleti év mérlegfordulónapja
2010.12.31.
Egyszerûsített éves beszámoló
„A” eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban
Tétel
szám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31

a

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények

III.

Egyéb bevételek
III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

79 641

–

72 131

–

–

–

628 729

–

505 945

–

–

44

155 397

–

102 741

1812

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

16. szám
Adatok E Ft-ban

Tétel
szám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31

a

b

c

d

e

472 649

–

393 872

V.

Személyi jellegû ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

11 221

–

6 198

VII.

Egyéb ráfordítások

35 575

–

65 433

190

–

264

33 528

–

9 832

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

–

–

23

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

194

–

337

B

Pénzügyi mûv. eredménye

– 194

–

– 314

C

Szokásos vállalk. eredmény

33 334

–

9 518

X.

Rendkívüli bevételek

–

–

124

XI.

Rendkívüli ráfordítások

–

–

–

D

Rendkívüli eredmény

–

–

124

E

Adózás elõtti eredmény

33 334

–

9 642

XII.

Adófizetési kötelezettség - társasági adó

55

–

16

F

Adózott eredmény

33 279

–

9 626

22

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

–

–

–

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

–

–

–

G

Mérleg szerinti eredmény

33 279

–

9 626

VII. sorból: értékvesztés
A

Üzemi tevékenység eredménye

A számviteli törvény szerinti egyszerûsített éves,
közhasznú beszámoló eredménykimutatása
2010. év

Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Tárgyév

a

b

c

d

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1+2+3+4+5+6)

701 064

572 452

2

1.Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

613 206

500 699

3

a) alapítótól

613 200

500 650
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Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Tárgyév

a

b

c

d

4

b) központi költségvetésbõl

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) társadalombiztosítástól

7

e) egyéb, ebbõl 1%

8
9

6

49

2. Pályázati úton elnyert támogatás

13 250

5 080

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

72 335

66 383

2 273

290

7 306

5 748

10

4. Tagdíjból származó bevétel

11

5. egyéb bevétel

12

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)

13

a) saját termelésû készletek állományváltozása

14

b) saját elõállítású eszközök aktivált értéke

15

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

16

C. Összes bevétel (A+B)

708 370

578 200

17

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

670 306

565 838

18

1. Anyagjellegû ráfordítások

154 073

101 929

19

2. Személyi jellegû ráfordítások

469 504

392 394

20

3. Értékcsökkenési leírás

11 104

6 136

21

4. Egyéb ráfordítások

35 433

65 068

22

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

192

311

23

6. Rendkívüli ráfordítások

A számviteli törvény szerinti egyszerûsített éves,
közhasznú beszámoló eredménykimutatása
2010. év
Sor
szám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Tárgyév

a

b

c

d

24

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

4 730

2 720

25

1. Anyagi jellegû ráfordítások

1 324

812
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A tétel megnevezése

26

2. Személyi jellegû ráfordítások

27

16. szám
Elõzõ év

Tárgyév

3 145

1 478

3. Értékcsökkenési leírás

117

62

28

4. Egyéb ráfordítások

142

365

29

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

2

3

30

6. Rendkívüli ráfordítások

31

F. Összes ráfordítás (D+E)

675 036

568 558

32

G. Adózás elõtti eredménye (B–E)*

2 576

3 028

33

H. Adófizetési kötelezettség

55

16

34

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)

2 521

3 012

35

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D)

30 758

6 614

Tájékoztató adatok
36

A. Személyi jellegû ráfordítások

393 872

37

1. Bérköltség

294 744

38

10 717

ebbõl megbízási díjak

39

tiszteletdíjak

2 358

40

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések

17 593

41

3. Bérjárulékok

81 535

42

B. A szervezet által nyújtott támogatások

43

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

44

D. Továbbutalt támogatás

* Közhasznú, kiemelkedõen közhasznú besorolással rendelkezõ társaság esetén (C. f.)

Aranyos Károly s. k.,
ügyvezetõ igazgató

16. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1815

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

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÉRNÖKI KAR
Fizika és Mechatronika Intézetébe
teljes munkaidejû egyetemi tanári munkakör betöltésére
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Fizika I. (Mechanika), Fizika II. (Elektromosságtan), Mechatronikai rendszerek elõadások és a kapcoslódó gyakorlatok, laboratóriumi gyakorlatok tematikájának folyamatos megújítása, oktatása, valamint tantárgyfelelõsi feladatok ellátása, továbbá a fizika és a mechatronika, különös tekintettel a ferrofluidumok
és azok mûszaki alkalmazása tudományterületén TDK, diploma és PhD témák vezetése. Mint szakvezetõ végezze a mechatronika BSc szak gondozásával kapcsolatos oktatásszervezési és -fejlesztési tevékenységet.
Tudományos feladatai: az elektroreológiai és magnetoreológiai fluidumok szerkezeti és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata és mûszaki alkalmazása területén nemzetközi és hazai együttmûködésben kutatások végzése, irányítása, továbbá a pályázati lehetõségek kihasználása az anyagi erõforrások megteremtése érdekében.
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, az oktatandó tudományterületen rendelkezzen habilitációval és az MTA Doktora címmel (vagy a cím megszerzésére irányuló cselekményt kezdje meg, legyen túl a sikeres
habitusvizsgálaton). A pályázó rendelkezzék továbbá legalább 10 éves oktatási, tudományos munkássággal; tudományterülettõl függõen nemzetközi és/vagy hazai tudományos elismertséggel, amellyel támogatja, illetve kiegészíti az intézet
jelenlegi kutatásait. Rendelkezzék emellett szakterülete magas szintû, átfogó ismeretével, széles körû ipari és nemzetközi kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítõ és -fejlesztõ képességekkel. A fentieken túl végezzen iskolateremtõ, kutatás-szervezõ, pályázati és forrásteremtõ tevékenységet.
A kinevezés 2012. szeptember 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. augusztus 31. napjáig kerül sor.
A pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelentetéstõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236].
Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárság vagy
külön jogszabály szerinti
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusz, 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 pályázathoz csatolni kell:
képesítést és szgy.-t igazoló

Bonyhádvarasd Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7158 Bonyhádvarasd,
Kossuth L. u. 27.
Tel./fax: (74) 404-660

Napközi Otthonos Óvoda
7158 Bonyhádvarasd,
Kossuth L. u. 21.
Óvodavezetõ

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
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Varsány Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3178 Varsány,
Rákóczi út 1.

2

Napközi Otthonos Óvoda
3178 Varsány,
Béke út 10.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: a napközi otthonos
óvoda magasabb vezetõi
feladatainak ellátása.
Az intézmény munkájának
koordinálása, szakmai tevékenységének szervezése,
tervezése, az intézmény
mûködését érintõ pályázatok figyelése, pályázatok
készítése, személyügyi
és gazdasági feladatok
ellátása.

3
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nemzetiségi óvodapedagógusi diploma, 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

om., nyilatkozat arról, hogy
a pályázó a b-t kinevezés
elõtt bemutatja, hozzájáruló
nyilatkozat, hogy az általa
benyújtott dokumentumok
valódiságát a polgármester
az intézményeknél ellenõrizesse, szakmai ön., vpr.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Csaba Józsefné
polgármester

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., szakképzettség, pedagógus szakvizsga, óvónõi munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy., cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 30-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 20.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pályázat benyújtásának
módja, rendje: a Kjt. és a
Korm. rendelet szerint.
Juttatás: ill. kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget, szakképzettséget igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A képviselõ-testület
fenntartja a jogot a pályázati
eljárás eredménytelenné
nyilvánítására.
Pc.: Varsány Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Pintérné Kanyó Judit
polgármester
Tel.: (32) 387-387
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. júl. 1.
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Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.
Tel.: (23) 522-300
Fax: (23) 522-349

Érdligeti Általános Iskola
2030 Érd,
Diósdi u. 95–101.
Igazgató

A Közokt.tv. vonatkozó
rendelkezései értelmében:
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, az adott nevelési-oktatási intézményben
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a
Közokt.tv. 17. § (1)–(2)
bekezdésében – felsorolt
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség.

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított 60. napot követõ közgyûlés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell:
a Közokt.tv.-ben, valamint a
Kjt.-ben meghatározottak
igazolásán túl – szakmai ön.,
az adott iskola pedagógiai
programjához kapcsolódó
vpr., fejlesztési elképzelések,
b., iskolai végzettséget
igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban
kell benyújtani.
Pc.: T. Mészáros András
polgármester

Gyõr Megyei Jogú Város
Közgyûlése
9021 Gyõr,
Városház tér 1.
Tel.: (96) 500-233
Fax: (96) 500-225

Adyvárosi Közoktatási
Fõigazgatóság, Óvoda,
Általános- és Középiskola
9023 Gyõr,
Kodály Z. u. 20–24.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû pedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, a
Közokt.tv. 18. § rendelkezései szerint, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerint,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. okt. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést
követõen az Oktatási,
Kulturális, Sport és
Turisztikai Bizottság állásfoglalása alapján az önkormányzat közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
a szakirányú végzettséget tanúsító om., b., részletes szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi
nyilatkozat.

Lf.: az önállóan mûködõ
önkormányzati, többcélú
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése.
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A pályázatot 4 példányban
kell benyújtani.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1753-27/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
fõigazgató.
Pc.: Gyõr Megyei Jogú
Város Közgyûlése
f.: Papp András
a Humánpolitikai Fõosztály
Oktatási Osztályának
vezetõje
Tel.: (96) 500-126

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1753-28/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
fõigazgató.

Gyárvárosi és Szabadhegyi
Közoktatási Fõigazgatóság, Óvoda, Általánosés Középiskola
9027 Gyõr,
Vágóhíd u. 2-4.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az önállóan mûködõ
önkormányzati, többcélú
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése.

Nádorvárosi Közoktatási
Fõigazgatóság, Óvoda
és Általános Iskola
9024 Gyõr,
Baross G. u. 49.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az önállóan mûködõ
önkormányzati, többcélú
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése.

Fõiskolai vagy egyetemi
szintû pedagógus v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, a
Közokt.tv. 18. § rendelkezései szerint, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerint,
büntetlen elõélet.

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1753-31/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
fõigazgató.
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Városközponti Közoktatási
Fõigazgatóság, Óvoda,
Általános Iskola és
Kollégium
9026 Gyõr,
Rónay J. u. 4.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1753-32/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
fõigazgató.

Lf.: az önállóan mûködõ
önkormányzati, többcélú
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése.
Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.
Tel.: (46) 512-700
Fax: (46) 512-789

Kós Károly
Építõipari Szakközépiskola
és Szakiskola
3527 Miskolc,
Latabár E. u. 1.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

A Közokt.tv. 18. § (1) bekezdése és 128. § (22) bekezdése, valamint a Pedagógus továbbképzésrõl, a
pedagógus szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl
Lf.: az intézmény vezetésé- szóló 277/1997. (XII. 22.)
hez, irányításához kapcso- Korm. rendelet 20. §-ának
lódó tevékenysége ellátása (2) és (5) bekezdése alapsorán gyakorolja a jogsza- ján: az adott nevelési-okbályokban és az intézmény tatási intézményben pedaSzervezeti és Mûködési
gógus munkakör betöltéSzabályzatában számára
séhez szükséges felsõfokú
biztosított jogköröket.
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, középiskolában egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
5 év – a (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel –
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
A magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
A magasabb vezetõi megbízás feltétele, hogy a
közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2011. okt. 31.
Juttatás: ill., magasabb vp.
Kjt. szerint, valamint Korm.
rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló eredeti okmányok, vagy azok hiteles
másolata, b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat, a pályázó
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a
Kjt. 41. § (2) bekezdése
szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Az intézmény fenntartói
döntésen alapuló átszervezése esetén a pályázati kiírás
visszavonható.
Pc.: Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere
f.: tel.: (46) 512-778
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mellett – látja el a magasabb vezetõi beosztásból
eredõ feladatait.
Elõny: pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, vgy.
ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2011. szept. 30.
Juttatás: ill., magasabb vp.
Kjt. szerint, valamint Korm.
rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló eredeti okmányok, vagy azok hiteles
másolata, b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó
szándéknyilatkozat, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a
Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem
áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Az intézmény fenntartói döntésen alapuló átszervezése
esetén a pályázati kiírás
visszavonható.
Pc.: Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere
f.: tel.: (46) 512-778

Fazekas-Istvánffy
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
3525 Miskolc,
Fazekas u. 6.
Igazgató,
pedagógus munkakörben
Komlóstetõi Általános
Iskola
3533 Miskolc,
Olvasztár u. 1.
Igazgató,
pedagógus munkakörben
Szabó Lõrinc
Általános és Német
Két Tanítási Nyelvû Iskola
3530 Miskolc,
Vörösmarty u. 76.
Igazgató,
pedagógus munkakörben
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény
Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

Szigethalom Város
Önkormányzata
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.

Szent István
Általános Iskola
2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, felsõfokú pedagógusi v., legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógusvagy közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elõny: legalább 1–3 év vgy.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
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Lf.: az intézmény
törvényes mûködtetésének
biztosítása, vezetõi feladatainak ellátása.

1823
4

Pehi: a pályázat leadási határidejét soron követõ rendes
képviselõ-testületi ülés, legkésõbb 2011. okt. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az Oktatási-,
Kulturális- és Sportbizottság,
valamint az Ügyrendi és
Koordinációs Bizottság
javaslata alapján a
képviselõ-testület dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat,
vagy annak hiteles másolata,
b., a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton –
digitális változatban (CD lemezen) is –, „Szent István
Általános Iskola igazgatói
munkakör” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Fáki László
polgármester
f.: Dubniczky Ildikó
aljegyzõ
Tel.: (24) 403-657/140
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. aug. 1.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gyõr Megyei Jogú Város
Közgyûlése
9021 Gyõr,
Városház tér 1.
Tel.: (96) 500-233
Fax: (96) 500-225

Kertvárosi Közoktatási
Fõigazgatóság, Általános
Mûvelõdési Központ
9012 Gyõr,
Kisdobos u. 1–5.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai vagy egyetemi
szintû pedagógus v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, a
Közokt.tv. 18. § rendelkezései szerint, pedagógus
munkakörben szerzett

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. okt. 30.
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Lf.: az önállóan mûködõ
önkormányzati, többcélú
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése.

legalább 5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerint,
büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést
követõen az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai
Bizottság állásfoglalása
alapján az önkormányzat
közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
a szakirányú végzettséget
tanúsító om., b., részletes
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 5 példányban
kell benyújtani.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1753-29/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
fõigazgató.
Pc.: Gyõr Megyei Jogú
Város Közgyûlése
f.: Papp András a
Humánpolitikai Fõosztály
Oktatási Osztályának
vezetõje
Tel.: (96) 500-126

Marcalvárosi Közoktatási
Fõigazgatóság,
Német Nemzetiségi
Általános Mûvelõdési
Központ,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9024 Gyõr,
Répce u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû pedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, a
Közokt.tv. 18. § rendelkezései szerint, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerint,
büntetlen elõélet.

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1753-30/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
fõigazgató.

Lf.: az önállóan mûködõ
önkormányzati, többcélú
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése.
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Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Tel.: (56) 470-017
Fax: (56) 470-001
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Városi Bölcsõde
5430 Tiszaföldvár,
Orgonás út 2.
Intézményvezetõ,
kisgyermeknevelõ munkakörben

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
kiváló kapcsolatteremtõ,
kommunikációs és
irányító készség, számítógép felhasználói szintû
ismerete.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot a
pályázat elõkészítõje által
esetenként összehívott bizottság javaslatkialakítását
követõen a képviselõ-testület
bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt., a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésrõl szóló 2010. évi
CLXIX. tv. 12. melléklete
szerint, valamint magasabb
vp. a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. számú
melléklet I.1.b. alpontja
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó személyes adatait
is tartalmazó részletes szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést
igazoló om., egyéb oklevelek, 30 napnál nem régebbi
b., hatósági bizonyítvány,
amely igazolja, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.

Lf.: Városi Bölcsõde
szakmai munkájának
koordinálása, színvonalas
szakmai tevékenységek
tervezése, szervezése (az
intézmény által ellátott
alapfeladat: gyermekjóléti
alapellátás-gyermekek napközbeni ellátása-bölcsõde
ellátás). Az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése, személyügyi és gazdasági feladatok
ellátása.
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A pályázatot zárt borítékban,
1 eredeti példányban, „Pályázat a Városi Bölcsõde vezetõi állására” megjelöléssel
kell benyújtani.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a megfelelõ
pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc., f.: Hegedûs István
polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. jún. 10.
Velencei-tó Környéki
Egységes Pedagógiai
Módszertani Szolgáltató
Intézmény
2481 Velence,
Balatoni út 65.
Tel./fax: (22) 589-573

Igazgatóhelyettes
(teljes munkaidõ)
Lf.: egységes módszertani
intézmény igazgatóhelyettesi feladatai a hatályos
jogszabályoknak
megfelelõen.

Fõiskolai v., 15 év szgy.,
legalább 1–3 év vgy.,
B kategóriás jogosítvány,
büntetlen elõélet.
Elõny: térségismeret,
munkaviszony a Velencei-tó Környéki Egységes
Pedagógiai Módszertani
Szolgáltató Intézménynél.

ÁEI: 2011. júl. 8.
A megbízás 2016. júl. 8-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 6.
Pehi: 2011. júl. 7.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
elbírálása az intézmény
igazgatójának jogköre.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., motivációs levél.
A pályázatot személyesen
vagy elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Szatmáriné
Mályi Nóra igazgató
E-mail:
vepsz@velencei-to.hu
Tel.:06 (70) 453-2784

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
1

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

16. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1827

Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Községház Utcai Óvoda
1028 Budapest,
Hidegkúti út 220.
Tel./fax: (1) 376-5476

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

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

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot elektronikus
úton kell benyújtani.
E-mail: ovoda.kozseghaz@ecom.hu

Czabán Samu
Általános Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú szakirányú v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Ráczné Gálik Márta
intézményvezetõ

Belvárosi I. számú
Integrált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre u. 15.
Tel.: (92) 598-731

Belvárosi I. számú
Integrált Óvoda
Mikes Kelemen Utcai
Tagóvodája
8900 Zalaegerszeg,
Mikes Kelemen u. 2/A
Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez elõírt
felsõfokú óvónõi
szakképzettség

ÁEI: 2011. nov. 1.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: 15 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b., om.
Pc.: Belvárosi I. számú
Integrált Óvoda
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szilágyi Erzsébet
Gimnázium
1016 Budapest,
Mészáros u. 5–7.
Tel.: (1) 225-7055
Fax: (1) 225-7050
E-mail:
szeg@szegbp.sulinet.hu

Matematika–fizika vagy
matematika–informatika
szakos tanár
(teljes állás)

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 10.

Fodros Általános Iskola
1039 Budapest,
Fodros u. 38–40.
Tel./fax: (1) 388-6585,
(1) 240-1070
E-mail:
fodros-a@kszki.obuda.hu

4 fõ napközis tanító
(határozott idõre, gyes,
gyed idejére,
teljes munkaidõ)

Fõiskolai v., tanító szak,
legalább 3 év szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 29. (3 fõ),
illetve 2011. szept. 16. (1 fõ)
Pbhi: 2011. jún. 30., illetve
a megjelenéstõl számított
15 nap.
Pehi: 2011. júl. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Fodros Általános Iskola
f.: Bákonyiné Szûcs Ildikó

Pestszentlõrinci
Közgazdasági és
Informatikai
Szakközépiskola
184 Budapest,
Hengersor u. 34.
Tel.: (1) 295-1941
Fax: (1) 295-1943

Matematika–fizika szakos
tanár

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Zsolt Nándor
Alapfokú Zene- és
Mûvészeti Iskola
2500 Esztergom,
Gesztenye fasor 12.

Szolfézs–zeneirodalom
tanár
(teljes állás, helyettesítés)

Felsõfokú szakirányú v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: folyamatosan.
Pehi: folyamatosan.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
fényképes szakmai ön., b.,
motivációs levél.
Pc.: Udvardyné
Pásztor Ágnes igazgató
Tel.: (33) 523-135
E-mail: info@esztergomizeneiskola.hu

Hegedûtanár
(részmunkaidõs)
Fuvolatanár
(részmunkaidõs)
Népibrácsa-tanár
(részmunkaidõs)

Napsugár Mûvészeti
Iskola
9022 Gyõr,
Rákóczi F. u. 31.
E-mail:
napsuli@t-online.hu

Gitár szakos tanár
Zongora szakos tanár
Fuvola szakos tanár

Szakirányú fõiskolai vagy ÁEI: 2011. aug. 29.
egyetemi v.
Pbhi: 2011. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc.: Schlõg Zsuzsanna
intézményvezetõ
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Furulya szakos tanár
Szolfézs szakos tanár
Néptánc szakos tanár
Társastánc szakos tanár
A meghirdetett munkahelyek teljes, illetve részállásban betölthetõk
Gyõr-Moson-Sopron
megyében mûködõ
telephelyeken.
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 László
Általános Iskola

Farkas László
Általános Iskola
6423 Kelebia,
Ady Endre u. 110.
Tel.: (77) 454-219,
(77) 454-635

Német, kémia szakos tanár
(határozott idõre,
teljes munkaidõ)

Berzeviczy Gergely
Szakközépiskola és
Szakképzõ Központ
3525 Miskolc,
Hõsök tere 1.
Tel.: (46) 347-881
Fax: (46) 348-899
E-mail: titkar@berzeviczy.sulinet.hu

Közgazdásztanár
(határozott idõre, 3 év)

Fõiskolai v.
Elõny: egyetemi v.,
legalább 3–5 év szgy.

Németnyelv-tanár
(határozott idõre, 2 év)

Fõiskolai v.,
németnyelv-tanár.
Elõny: egyetemi v., idegenforgalmi fõiskolai v.

Német nyelvi lektor
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v., németnyelvtanár, anyanyelvi szintû
németnyelv-tudás.
Elõny: egyetemi v.

Pék szakoktató
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v., szakoktatói
v., legalább 5 év szgy.,
egészségügyi
alkalmasság.

Fuvolatanár
(határozott idõre)

Felsõfokú iskolai v.,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség.
Elõny: frissen szerzett
diploma, vagy utolsó éves
hallgatói jogviszony.

Vécsey Károly
Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
6320 Solt,
Kossuth Lajos u. 60.
Tel.: (78) 486-028
Fax: (78) 586-172

ÁEI: azonnal betölthetõ.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om., b.
Pc.: Dr. Burkáné
Szolnoki Ágnes
igazgató

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 19.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a dokumentumok megismerése után, telefonon elõre egyeztetett idõpontban, személyes elbeszélgetés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Az intézmény a pályázati kiírás visszavonásának a jogát
fenntartja.
Pc.: Gudszentné
Széphegyi Andrea igazgató

Egyéb álláshely
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Czabán Samu
Általános Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086

Óvodai dajka
(határozatlan idõre)

Szakirányú v.

Pedagógiai asszisztens
vagy gyermek és ifjúsági
felügyelõ

Középfokú v., szakirányú
szakképesítés.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Ráczné Gálik Márta
intézményvezetõ

Közlemény
bizonyítványok érvénytelenítésérõl
A TÜ.829 ragszámú PT O 047963 sorszámú általános iskolai bizonyítványt azonnali hatállyal érvénytelenné nyilvánítom.
Cz. Nagyné Bándi Klára s. k.,
igazgató
Kossuth Lajos Általános Iskola
Veszprém

***
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Érettségi bizonyítvány érvénytelenítése
Az érettségi bizonyítvány adatai:
– sorszám:
P44A 120645
– érettségi törzslap száma: C-33/2005.
– a kiállítás adatai:
Kempelen F. Ügyviteli Alapítványi Középiskola és Koll.
2900 Komárom, Frigyes tér 2–3.
– OM-szám: 031973
– a kiállítás dátuma: Komárom, 2005. június 28.
A fenti adatokkal megjelölt érettségi bizonyítvány 2011. június 14-tõl érvénytelen.
Kiss Ilona s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett közlemény, pályázati felhívások
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium
közleménye
az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programokról

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján e közlemény mellékleteként közzétesszük a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokat.
A táblázatok tartalmazzák a képzés nevét, engedélyének érvényességét, a képzés óraszámát, a képzés alapítóját, címét, alkotóját, egyéb információkat, a szükséges iskolai végzettséget, a képzés indítóját, a képzés helyét, másutt indít-e
képzést, a képzés díját.

Tájékoztató a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságától
alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokról
Alapítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok
A képzés neve, engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

A képzés
alapítója

Online irodalmi adatbázisok

30

30

A képzés alkotója

Könyvtári Intézet

1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Téchy Tünde

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben
Alapítvány
(INKA)

1101 Budapest
Hungária krt.
9–11.

Dr. Kerekes Pál Ph.D.,
Drótos László,
Moldován István

Tamáska Lajos
INKA
1101 Budapest
Hungária krt. 9–11.
Tel.: 432-9130
Fax: 432-9235
E-mail:
tamaska.lajos@zmne.hu

2016. június 9.

Az elektronikus könyv (E-könyv,
e-könyv olvasó, e-könyv hozzáférés.
Az e-book a digitális kultúrában és a
könyvtári világban.)

Információ
(cím, tel., fax, email)

Címe

2016. június 9.

Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok
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A képzés neve,
engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

Iskolai
végzettség

Online irodalmi
adatbázisok

30

30

Az elektronikus könyv
(E-könyv, e-könyv
olvasó, e-könyv
hozzáférés.
Az e-book a digitális
kultúrában és a könyvtári
világban.)

Másutt
indít-e
képzést

A
képzés
díja

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Könyvtári
Intézet

30000

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben
Alapítvány
(INKA)
1101 Budapest
Hungária krt.
9–11.

országosan

80000

Tamáska Lajos
INKA
1101 Budapest
Hungária krt. 9–11.
Tel.: 432-9130
Fax: 432-9235
E-mail:
tamaska.lajos@zmne.hu

A képzés indítója

A képzés helye

k, f
szakképesítés

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

K,
alapfokú
számítógépes,
szövegszerkesztõi,
Internet
ismeretek

Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben
Alapítvány
(INKA)
1101 Budapest
Hungária krt.
9–11.

2016. június 9.

16. szám

Információ (cím, tel.,
fax, email)

2016. június 9.

Budapest, 2011. július 7.
Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM
ügyvivõ szakértõ/oktatási fõigazgatói beosztásának betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
A vezetõi megbízás idõtartama: a magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 3 évre létesül, amely több alkalommal
újabb három-öt évre meghosszabbítható.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas u. 2/C és telephelyei
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az álláshely betölthetõ: 2011. november 1.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság; büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma (bölcsész vagy jogász),
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– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább 5 éves szakmai gyakorlat, felsõoktatási tapasztalat,
– felsõfokú nyelvvizsga egy világnyelvbõl,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.
Elõnyt jelent:
– színházi vagy filmes területen szerzett tapasztalat,
– mûvészeti képzési területen szerzett oktatásszervezési tapasztalat,
– vezetõi tapasztalat.
Az oktatási fõigazgató feladatai:
– a rektor által hatáskörébe utalt ügyintézõi feladatok elvégzése,
– az intézményi adminisztráció és tanulmányi igazgatás általános felügyelete, irányítja és koordinálja az oktatási
tevékenységet,
– irányítja a jogi normák elõkészítésével kapcsolatos feladatokat; felügyeli a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
mûködési körében a hatályos jogi normák érvényesülését,
– gondoskodik a Szenátus üléseinek elõkészítésérõl, az üléseken hozott döntések és a rektori utasítások végrehajtásáról,
– részt vesz a stratégiai jellegû döntések végrehajtásában, irányítja az Egyetem stratégiai jelentõségû, kiemelten kezelt feladatai megvalósítását, együttmûködve az Egyetem felsõ vezetésével,
– koordinálja a szakterületéhez tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokon való részvételt,
– koordinálja, felügyeli az intézményfejlesztési tervvel kapcsolatos munkákat,
– általános törvényességi felügyeletet gyakorol az Egyetem szervezeti egységeinek tevékenysége felett,
– felel az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának folyamatos karbantartásáért, kezdeményezi szabályzatok
megalkotását, véleményezi a jogszabályok alapján készülõ egyetemi szabályzatokat, valamint a jogszabályok tervezeteit,
– irányítja a Rektori Hivatal munkáját,
– az Egyetem egészét érintõ projektek, szerzõdések megvalósítása iránt tárgyalásokat kezdeményez és folytat,
– gyakorolja a rektor által átruházott igazgatási és szervezési jogköröket,
– az egyetemi testületek jogszerû mûködésével kapcsolatos feladatok ellátása,
– döntések elõkészítése, összefoglalók, elõterjesztések készítése a rektor számára,
– az intézmény képviselete harmadik személy és egyéb szakmai szervezetek felé,
– a rektor által kijelölt célfeladatok elvégzése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását, valamint munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– eddigi vezetõi munkájának részletes leírását,
– a feladat ellátásával, az általa vezetett területtel kapcsolatos szakmai terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– nyilatkozatát a fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeni behatároltságáról.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.
A pályázatot a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Rektori Hivatalához (1088 Bp. Vas utca 2/C) egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat megjelenésének a helye:
– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem honlapja (www.szfe.hu)
– KSZK honlap (www.kszk.gov.hu)
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 17.
Timárné Deibler Ilona s. k.,
gazdasági fõigazgató
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pályázatot hirdet
rektorhelyettesi megbízások ellátására.
A rektorhelyettesi megbízások 2011. október 1-jétõl 2014. június 30-ig szólnak.
A rektorhelyettesek feladata a rektor munkájának segítése, vezetõ döntések elõkészítése, végrehajtása a SZIE Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak alapján, egyetemfejlesztési és egyéb vonatkozású feladatok ellátásában való
közremûködés. Ellátja az Egyetem hozzárendelt egyes szervezeti egységeinek felügyeletét, a hatáskörébe tartozó belsõ
szabályzatok gondozását, egyetemi bizottságok mûködtetését és a rektor által hatáskörébe utalt egyéb feladatok elvégzését.
Az oktatási rektorhelyettes feladata lesz az Egyetem oktatási, nevelési ügyeinek, továbbá a felnõttképzés és egyéb továbbképzések koordinálása és irányítása, valamint az egyetemi hallgatókkal való folyamatos együttmûködés, a minõség
biztosításának irányítása és fejlesztése.
A tudományos rektorhelyettes feladata lesz az Egyetemen a doktorképzés, a tudományos kutatói pályázati tevékenység irányítása, tanüzemek felügyelete, a gazdasági élet szereplõivel való kapcsolattartás.
A nemzetközi rektorhelyettes feladata lesz az Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolása és azok célirányos
integrált hálózattá fejlesztése. A nemzetközi oktatással, képzéssel kapcsolatos egyetemi szintû külügyi teendõk koordinálása, valamint az Egyetem nemzetközi PR-tevékenységének: kiállítások, vásárok, idegen nyelvû kiadványok – együttmûködve a PR Irodával – összehangolása.
A rektorhelyettesi megbízások elnyerésére pályázhatnak a Szent István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
álló egyetemi tanások közül azok, akik a feladat ellátásához szükséges vezetõi gyakorlattal, tárgyalóképes idegennyelv-ismerettel, tudományos fokozattal, továbbá hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkeznek.
A rektorhelyettesi pályázatoknak tartalmazni kell:
– szakmai tudományos önéletrajzot (nyelvtudás, tudományos fokozat, publikáció, szakmai alkotások jegyzékét),
– eddigi vezetõi oktatói, kutatói tevékenység leírását,
– a megpályázott rektorhelyettesi feladatok megoldására vonatkozó programot és fejlesztési koncepciót,
– vagyonnyilatkozatot, összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint
erre jogosult bizottság és testületek megismerik.
A pályázatokat a Szent István Egyetem rektorának címezve, dr. Pálinkás Istvánné személyzeti osztályvezetõ részére
(2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) kell benyújtani egy eredeti és két másolati példányban.
A rektorhelyettesi pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási intézet (Közigállás) honlapján való közzétételt követõ
30 napon belül kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ 30–60 nap.
A pályázat az NKI (Közigállás) honlapján 2011. július 15-én jelent meg, ez tekintendõ elsõdleges közzétételnek.
Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor

16. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1835

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

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

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdésében
meghatározott v., szakvizsga, szgy. és szakképzettség,
figyelemmel a 17. § (1) bekezdésére, és a pedagógus
továbbképzésrõl,

ÁEI: 2011. okt. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történt közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2011. okt. 10.

Zalacséb, Salomvár
és Keménfa Községek
Önkormányzati
Képviselõ-testületei
8996 Zalacséb,
Rákóczi u. 43.
Tel./fax: (92) 371-074,
(92) 571-027

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
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Lf.: egyszemélyi felelõs
vezetõként biztosítja az
intézmény törvényes mûködését, oktatási és nevelési célkitûzéseinek megvalósítását. Felelõs az intézmény ésszerû és takarékos
gazdálkodásáért, költségvetésének betartásáért.
Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal
kapcsolatos munkáltatói
jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint külsõ
szervek elõtt.

a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésen részt vevõk juttatásairól
és kedvezményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
(5) bekezdésére.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
elbírálására Zalacséb, Salomvár és Keménfa Községek
Önkormányzati Képviselõ-testületeinek együttes
ülésén kerül sor.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
és szakmai végzettséget
igazoló om., szgy.-t igazoló
dokumentumok, b., a pályázó
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat a
Közokt.tv. 55. § (5) bekezdésében, valamint a Kjt.
41. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okokra,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
A pályázatot 2 példányban,
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton, „Pályázat
a Napközi Otthonos Óvoda
Zalacséb intézményvezetõi
álláshelyére” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Zalacséb Község
Önkormányzata
f.: Pecsics Zoltán Zalacséb
község polgármestere
Tel.: 06 (30) 846-8562

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Hegyeshalom Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9222 Hegyeshalom,
Fõ u. 134.

Lõrincze Lajos
Általános Iskola
9222 Hegyeshalom,
Rákóczi F. u. 13.
Igazgató

A pályázónak meg kell
felelnie a Közokt.tv.-ben
szereplõ általános alkalmazási feltételeknek
(cselekvõképesség,

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK holnapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
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Tel.: (96) 568-250
Fax: (96) 220-084
E-mail:
polghiv@hegyeshalom.hu

Sellyei Kistérségi
Többcélú Társulás
7960 Sellye,
Dózsa György u. 1.
Tel.: (73) 580-900

Kodolányi János
Szakközépiskola,
Szakiskola,
Általános Iskola és Óvoda
7838 Vajszló, Iskola u. 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: a többcélú intézmény
nevelõ-oktató munkájának
irányítása, ellenõrzési,
munkáltatói, vezetõi,
szakmai és gazdálkodási
feladatok ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

3

1837
4

büntetlen elõélet, elõírt
iskolai v., szakképesítés)
és azokat igazolnia kell,
felsõfokú szakirányú
iskolai v., pedagógus
szakvizsga, 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., idegennyelv-ismeret (a nyelv
és a vizsga szintjének
megnevezésével).
Elõny: magasabb vezetõi,
illetve vgy., közoktatási
vezetõi szakképesítés,
oktatási tárgyú pályázatok
menedzselésében való
jártasság, helyi oktatási
intézmény körülményeinek ismerete.

Pehi: a pályázati és véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
pályázati kérelem, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, b., om.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Szõke László
polgármester
f.: dr. Gáli Péter
jegyzõ

Egyetem, szakirányú
felsõfokú v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
szakirányú szgy., felhasználói szintû MS Office
(Irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, közoktatás-vezetõi szakképesítés
(másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén), cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
Elõny: szakirányú közoktatás-vezetõi tapasztalat,
legalább 5 év feletti szgy.,
B kategóriás jogosítvány.

ÁEI: a pályázatok elbírálását
követõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 9.
Pehi: 2011. okt. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
eljárásban kötelezõ véleményezési és egyetértési eljárások lebonyolításától függõen
az elbírálás határideje
rövidülhet.
Döntés a véleményezésiés egyetértési nyilatkozatok
meglétét követõ elsõ Társulási Tanácsi ülésen kerül
meghozatalra.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs
levél, az elfogadott pedagógiai programot alapul vevõ
szakmai program, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., végzettséget igazoló
om. (a személyes beszélgetés
során az eredeti okmányok
bemutatása szükséges),
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
58/2011., valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezetõ.
Pc.: Sellyei Kistérségi
Többcélú Társulás
f.: dr. Reith Tekla Márta
mb. munkaszervezet-vezetõ
Tel.: (73) 580-900/32-es
mellék
Zánka és Térsége Oktatási
Intézményi Társulás
8251 Zánka,
Fõ u. 29.
Tel.:(87) 468-000

Bozzay Pál
Általános Iskola
8251 Zánka,
Iskola u. 6.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
(német nemzetiségi
nyelvet oktató közös
fenntartású intézmény)

Fõiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez elõírt
felsõfokú v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás
estén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év pedagóLf.: az intézmény szakgus munkakörben szerzett
mai irányítása, vezetése, szgy., pedagógus munkaaz irányadó jogszabályok- körben fennálló, határozatban a közoktatási intézlan idõre szóló jogviszony,
mény vezetõje részére
illetve a megbízással egymeghatározott feladatok idejûleg pedagógus munkaellátása.
körben történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: német nyelvbõl középfokú, C típusú nyelvvizsga, vgy., ECDL vizsga,
B kategóriás jogosítvány,
tudományos tevékenység.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
legalább 30 nap.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
pályázatokat ajogszabályban
meghatározott véleményezési
eljárás lefolytatását követõen
az Intézményi Társulásban
részt vevõ önkormányzatok
együttes testületi ülés keretében bírálják el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget, valamint az elõírt
szgy.-t igazoló om., b.,
nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.
Pc.: Zánka és Térsége
Oktatási Intézményi
Társulás
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szentes Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
6600 Szentes,
Jövendõ u. 6.
Intézményvezetõ

Büntetlen elõélet, magyar
állampolgárság, cselekvõképesség, pedagógiai szakszolgálat intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
Lf.: felelõs az intézmény iskolai v. és szakképzettség
szakszerû és törvényes
[4/2010. (I. 19.) OKM renmûködéséért, a takarékos delet 2–3. § vonatkozó begazdálkodásért, a munkezdései szerint], pedagókáltatói jogok gyakorlásá- gus szakvizsga, pszicholóért, és dönt az intézmény gus végzettség esetén klinimûködésével kapcsolatkai neuropszichológiai, peban minden olyan ügydagógiai vagy tanácsadói
ben, amelyet jogszabály
szakvizsga megléte, legvagy kollektív szerzõdés alább 5 év pedagógus
(közalkalmazotti szabály- munkakörben szerzett
zat) nem utal más hatás- szgy., vagyonnyilatkokörébe. Az intézményve- zat-tételi eljárás
zetõ felelõs térségi szin- lefolytatása.
ten a nevelési tanácsadás, Elõny: vgy.
a logopédiai ellátás, utazó
szakemberhálózat mûködtetéséért, iskolai-óvodai
pszichológiai szolgáltatás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
gyógytestnevelés, megszervezéséért, a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért,
irányításáért.

A megbízás 2016. júl. 1-jéig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap, azaz 2011. szeptember 20.
Pehi: 2011. okt. 28.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
külsõ pályázó esetén b., om.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc.: Szibrik Imre
polgármester
f.: Szentes Város
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési Iroda
(214-es szoba)
Tel.: (63) 510-368

Óvárosi Középiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya, I.
Béke u. 8.
Tel.: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346

Tagintézmény-vezetõ

ÁEI: 2011. okt. 1.
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, mely 2016.
júl. 1-jéig szól.
Pbhi: 2011. aug. 26.
Pehi: 2011. szept. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
b., végzettséget igazoló
iratok, szakmai ön., vpr.
Pc.: Óvárosi Középiskola és
Szakiskola
f.: Vargáné Vojnár Katalin
igazgató

Egyetemi v., pedagógus
munkakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatási vezetõi
v., vgy., informatikai ismeret, elektronikus napló
kezelése, ismerete.
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Verpelét Általános
Mûvelõdési Központ
3351 Verpelét,
Ifjúság út 34.
Tel.: (36) 559-000
Fax: (36) 559-094

2

ÁMK Közösségi Ház
és Könyvtár
Intézményegység
3351 Verpelét,
Kastély út 8.
Intézményegység-vezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az ÁMK Közösségi
Ház és Könyvtár Intézményegység vezetõi
feladatainak ellátása,
a település mûvelõdési,
kulturális feladatainak
szervezése.
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Fõiskola, felsõfokú közmûvelõdési v. és szakképzettség, vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, legalább 5 év
szgy., büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. okt. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 nap.
Pehi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon
belül. Juttatás: ill. KJt.
szerint, valamint a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget,
képzettséget igazoló okirat,
vagy annak másolata, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „ÁMK
Közösségi Ház és Könyvtár
Intézményegység, intézményegység-vezetõ” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Molnár Zoltánné
mb. igazgató

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fekete István
Általános Iskola és
Községi Könyvtár
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 38–39.
Tel.: (85) 560-253

Angol–történelem vagy
ének- vagy kémia szakos
tanár
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: a megjelenést követõ
2 hét.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló hiteles
om., szakmai ön., l b.
Pc., f.: Magyarfiné
Kalmár Franciska
igazgató
Tel.: 06 (20) 463-7884

Zipernowsky
Károly Általános Iskola
1039 Budapest,
Zipernowsky u. 1–3.
Tel.: (1) 388-6556

Angol–bármely természettudomány szakos
tanár
(határozatlan idõre)

Angol–bármely természettudomány-szakos
tanári v.

ÁEI: 2011. aug. 29.
Próbaidõ: 4 hónap.
Pbhi: a megjelenést követõ
15 nap, de legkésõbb 2011.
aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
tanúsító om., motivációs
levél, b.
f.: Hausknecht Józsefné
(Gazdasági Iroda)

Matematika–fizika szakos Matematika–fizika szakos
tanár
tanári v.
(határozatlan idõre)
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Petõfi Sándor
Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Pedagógiai Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.
Tel./fax: (44) 341-135,
(44) 341-806

Gyógytestnevelõ tanár
(határozott idõre, 1 évre)

Fõiskolai v.

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

Szoboszlói Úti
Általános Iskola
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.
Tel.: (52) 533-044
Fax: (52) 533-045

Magyar–ének szakos
tanár, médiatanár,
karvezetõ
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pc.: Szoboszlói Úti
Általános Iskola
igazgatója

Fizika–kémia szakos
tanár, ifjúságvédelmi
felelõs
(határozatlan idõre)
Matematika–angol szakos
tanár
(határozatlan idõre)

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pc.: Szoboszlói Úti
Általános Iskola
igazgatója
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû könyvét
A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek
mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású
elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.
A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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