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JOGSZABÁLYOK

2011. évi LXXXVI. törvény
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról

és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról*

1.  §

Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és
 sajátos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról  szóló 2008. évi
XCIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Emtv.) 1.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) E tör vény cél ja, hogy
a) biz to sít sa az elõ adó-mû vé sze ti élet sza bad sá gá nak

meg va ló su lá sát,
b) fej lessze a szín ház, tánc- és ze ne mû vé szet mû ve lé sét 

és ápol ja a ma gyar anya nyel vi kul tú rát,
c) hoz zá já rul jon a mû vé sze ti ki fe je zé sek sok szí nû sé gé -

nek biz to sí tá sá hoz,
d) meg ha tá roz za az egyes elõ adó-mû vé sze ti te vé keny -

sé gek hez kap cso ló dó ál la mi sze rep vál la lás fel té te le it és
szem pont ja it, elõ se gít ve a ki egyen sú lyo zott, ter vez he tõ
szer ve ze ti mû kö dést,

e) biz to sít sa a köz pén zek ha té kony és át lát ha tó fel hasz -
ná lá sát,

f) tá mo gas sa az elõ adó-mû vé sze ti tár su la ti ér ték te rem -
tõ mun kát,

g) elõ se gít se ma gyar nyel vû al ko tá sok lét re jöt tét, ide -
ért ve a ha tá ron tú li ma gyar al ko tók és elõ adó-mû vé sze ti
szer ve ze tek ér ték te rem tõ te vé keny sé gét is, ma gyar szer -
zõk mû ve i nek elõ adá sát, ha zai nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek nyel vén szü le tõ al ko tá sok lét re jöt tét és be mu ta tá sát,

h) tá mo gas sa az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû vé -
sze ti és gaz da sá gi együtt mû kö dé sét, ha zai és kül föl di ven -
dé ge lõ adá sok lét re jöt tét, szín vo na las kül föl di al ko tá sok
ma gyar or szá gi be mu ta tá sát,

i) elõ se gít se a gyer mek és if jú sá gi kor osz tály hoz zá fé -
ré si le he tõ sé ge it a szín ház-, tánc- és ze ne mû vé sze ti al ko tá -
sok, elõ adá sok meg is me ré sé hez, to váb bá a mi nõ sé gi elõ -
adó-mû vé sze ti szol gál ta tá sok irán ti tár sa dal mi igény erõ -
sö dé sét, hoz zá já rul jon az ál la mi és az ön kor mány za ti ok ta -
tá si-ne ve lé si fel ada tok el lá tá sá nak ered mé nyes sé gé hez,
ösz tö nöz ze a mû vé sze ti ér té ket kép vi se lõ elõ adá sok kal,
hang ver se nyek kel ke vés bé el lá tott te rü le te ken élõk kul tu -
rá lis igé nye i nek ki elé gí té sét,

j) tá mo gas sa a szak mai do ku men tá ci ós és ku ta tá si te vé -
keny sé get,

k) meg te remt se az ál la mi tá mo ga tás sal érin tett elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé vel érin tett épü let-
és esz köz ál lo mány in teg rált nyil ván tar tá sát,

l) ösz tö nöz ze az ál lam ház tar tá son kí vü li for rá sok be vo -
ná sát az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé be, mû -
köd te té sé be, fej lesz té sé be, va la mint

m) elõ moz dít sa az elõ adó-mû vé szek fog lal koz ta tás hoz 
fû zõ dõ és a hi va tás gya kor lás sal össze füg gõ ér de ke i nek
vé del mét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de -
ké ben e tör vény

a) meg ha tá roz za a szak mai együtt mû kö dés, dön tés-
elõ ké szí tés és ér dek egyez te tés struk tú rá ját és sza bá lya it,

b) meg ha tá roz za a szín ház-, tánc- és ze ne mû vé sze ti te -
vé keny ség köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak sza bá -
lya it,

c) meg ál la pít ja az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kel
kap cso la tos ha tó sá gi és egyéb ál la mi fel ada to kat, va la mint

d) meg ál la pít ja az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ben
fog lal koz ta tot tak ra vo nat ko zó sa já tos mun ka jo gi sza bá -
lyo kat.”

2.  §

Az Emtv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) Az Al kot mány ban biz to sí tott mû ve lõ dés hez

 való jog ér vény re jut ta tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben
az  állam a köz pon ti költ ség ve tés bõl elõ adó-mû vé sze ti
szer ve ze te ket tart fenn és – az e tör vény ben fog lalt fel té te -
lek sze rint – hoz zá já rul ah hoz, hogy a he lyi, va la mint a te -
le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok (a to váb bi -
ak ban együtt: ön kor mány zat) az ön ként vál lalt he lyi köz -
szol gál ta tá si fel adat el lát ás, il let ve a ki sebb sé gi köz szol -
gál ta tá si fel adat el lát ás kö ré ben meg te remt hes sék az elõ -
adó-mû vé sze ti te vé keny ség fel té te le it, to váb bá pá lyá zat
út ján tá mo gat ja és köz szol gál ta tá si szer zõ dés sze rint elõ -
se gí ti az egyéb, az elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség meg újí -
tá sát és sok szí nû sé gét szol gá ló elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tek tö rek vé se it.

(2) Az ön kor mány za tok az (1) be kez dés sze rin ti fel -
adat el lát ást elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tá sá val
vagy an nak köz szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján tör té nõ tá -
mo ga tá sá val  valósíthatják meg.

(3) Az ál lam az e tör vény sze rin ti fel ada ta it az érin tett
fenn tar tók kal és a nyil ván tar tott elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tek kel, il let ve e szer ve ze tek, to váb bá a mû vé szi, mû vé -
sze ti és az elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség hez köz vet le nül
kap cso ló dó más mun ka kö rök ben fog lal koz ta tot tak ér dek-
kép vi se le ti szer ve ze te i vel együtt mû köd ve, a meg fe le lõ ér -
dek egyez te tést biz to sít va lát ja el. Az ál lam biz to sít ja a tá -
mo ga tá si el já rá sok so rán ho zott dön té sek nyil vá nos sá gát.

(4) Az ál lam az elõ adó-mû vé sze ti te rü le tet érin tõ tá mo -
ga tá si gya kor la ta so rán biz to sít ja az át lát ha tó sá got és
az e tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok köz ér dek nek meg fe -
le lõ meg va ló su lá sát.

1850 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 17. szám

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2011. jú ni us 27-i ülés nap ján fo gad ta el.



(5) Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet mû vé sze ti te vé -
keny sé ge – tör vény ben meg ha tá ro zott, il let ve az ál ta la vál -
lalt mér té ken túl – nem kor lá toz ha tó. Az ál la mi vagy ön -
kor mány za ti fenn tar tó az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet
mû vé sze ti évad terv be nyúj tá sá ra nem kö te lez he ti, an nak
elõ ze tes mi nõ sí té sé re, el fo ga dá sá ra, to váb bá fenn tar tói
fel ada ta i nak el lá tá sa kö ré ben az elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
zet mû kö dé sé vel össze füg gés ben mû vé sze ti, esz té ti kai el -
vá rá sok ér vé nye sí té sé re nem jo go sult.

(6) Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet a fenn tar tó ál tal biz -
to sí tott, to váb bá az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl szár ma -
zó tá mo ga tás, va la mint ál lam ház tar tá son kí vü li for rás ból
szár ma zó be vé te lei fel hasz ná lá sá val lát ja el fel ada ta it.

(7) Az elõ adó-mû vé sze ti rend szer mû köd te té se az ál -
lam, az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet mû köd te té se a fenn -
tar tó fel ada ta.

(8) A fenn tar tó fe le lõs sé ge, hogy – a költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese tén
az ál lam ház tar tás mû kö dé sé nek kö ve tel mé nye it ér vé nye -
sít ve – biz to sít sa az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet mû kö dé -
sé nek tár gyi, pénz ügyi és sze mé lyi fel té te le it.”

3.  §

Az Emtv. 4.  § e) és f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg ki egé szül a kö vet ke zõ
g) pont tal:

[A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz -
ter) az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint el lát ja az elõ -
adó-mû vé sze ti te vé keny ség gel kap cso la tos ága za ti fel ada -
to kat. E kör ben a mi nisz ter fel ada tai kü lö nö sen:]

„e) meg ha tá roz za a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tek és a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kö rét,

f) a dön tés ho za tal ra jo go sul tat tá jé koz tat ja szak mai vé -
le mé nyé rõl a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet alap te -
vé keny sé gét érin tõ je len tõs szak mai vál to zás sal, át ala kí tá -
sá val, más szer ve zet tel tör té nõ össze vo ná sá val, jog utód
nél kü li meg szün te té sé vel kap cso lat ban, va la mint

g) mû köd te ti a Nem ze ti Elõ adó-mû vé sze ti Ér dek -
egyez te tõ Ta ná csot, a Szín ház mû vé sze ti Bi zott sá got, a Ze -
ne mû vé sze ti Bi zott sá got és a Tánc mû vé sze ti Bi zott sá got.”

4.  §

Az Emtv. II. FEJEZET 2. Cí me he lyé be a kö vet ke zõ
2. Cím lép:

„2. Cím
A Nem ze ti Elõ adó-mû vé sze ti Ér dek egyez te tõ 
Ta nács
5. § (1) A Nem ze ti Elõ adó-mû vé sze ti Ér dek egyez te tõ

Ta nács (a to váb bi ak ban: NEÉT) az e tör vény ál tal sza bá -
lyo zott jog vi szo nyo kat érin tõ szak mai, szak ma po li ti kai és
tá mo ga tá si kér dé sek ér dek egyez te té si fó ru ma.

(2) A NEÉT 24 ta gú. A ta gok meg bí za tá sá nak idõ tar ta -
ma 4 év, amely leg fel jebb egy szer újabb 4 év re meg -
hosszab bít ha tó.

(3) A NEÉT tag jai:
a) a nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek

ál tal de le gált 11 fõ, amely bõl 4 fõt a szín ház mû vé szet,
2 fõt a báb- és cir kusz mû vé szet, 1 fõt a füg get len szín ház -
mû vé szet, 2 fõt a tánc mû vé szet, 2 fõt a ze ne mû vé szet te rü -
le té rõl kell je löl ni,

b) a nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szak mai ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze tek ál tal de le gált 3 fõ,

c) a me gyei ön kor mány za tok ál tal de le gált 1 fõ, a me -
gyei jo gú vá ro si ön kor mány za tok ál tal de le gált 2 fõ, a fõ -
vá ro si ön kor mány zat ál tal de le gált 1 fõ, az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok ál tal de le gált 1 fõ,

d) az elõ adó-mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal
de le gált 3 fõ, va la mint

e) az or szá go san rep re zen ta tív mû vé sze ti szak szer ve -
ze tek ál tal de le gált 2 fõ.

(4) A NEÉT ülé se in ál lan dó meg hí vott ként vesz részt
a mi nisz ter, to váb bá ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek
a ha tá ron tú li ma gyar elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kép -
vi se lõi és az 5/A.  § sze rin ti bi zott sá gok 1-1 kép vi se lõ je.

(5) Ha a (3) be kez dés sze rint több szer ve zet együt te sen
jo go sult de le gá lás ra, azt a sze mélyt kell de le gált nak te kin -
te ni, akit az együt tes de le gá lás ra jo go sult szer ve ze tek
több sé ge je lölt (több sé gi je lö lés). Ha nincs ilyen je lölt,
vagy egyen lõ szá mú je lö lés ese tén a de le gált sze mé lyét
sor so lás sal kell meg ha tá roz ni.

(6) A NEÉT ülé sét a mi nisz ter szük ség sze rint, de
éven te leg alább egy al ka lom mal hív ja össze. A NEÉT ülé -
sét a mi nisz ter a kez de mé nye zés tõl szá mí tott 15 na pon be -
lü li idõ pont ra kö te les össze hív ni, ha leg alább nyolc tag
az ok és a na pi rend köz lé sé vel azt írás ban kez de mé nye zi.
A NEÉT mû köd te té se so rán biz to sí ta ni kell az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott jo go sít vá nyok gya kor lá sá nak le he tõ sé -
gét.

(7) A NEÉT ülé se i nek jegy zõ köny vei, to váb bá
a NEÉT ál lás fog la lá sai, ja vas la tai nyil vá no sak.

(8) A NEÉT tag jai e te vé keny sé gü kért dí ja zás ban nem
ré sze sül nek.

(9) A NEÉT a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val ma ga ál la pít ja
meg ügy rend jét. A mi nisz ter a jó vá ha gyást in do ko lás sal,
jog sza bály sér tés re hi vat koz va ta gad hat ja meg.”

5.  §

Az Emtv. II. fe je ze te az 5.  §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ
2/A. Cím mel és 5/A–5/B.  §-sal egé szül ki:

„2/A. Cím
Az elõ adó-mû vé sze ti bi zott sá gok
5/A.  § (1) Az elõ adó-mû vé sze ti bi zott ság (a to váb bi ak -

ban: bi zott ság) a mi nisz ter vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ és
dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le te.
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(2) A mi nisz ter 3 bi zott sá got hoz lét re: a Szín ház mû vé -
sze ti Bi zott sá got, a Tánc mû vé sze ti Bi zott sá got és a Ze ne -
mû vé sze ti Bi zott sá got. A bi zott ság lét szá mát – amely nem
le het ke ve sebb a Szín ház mû vé sze ti Bi zott ság ese té ben 5,
a Tánc mû vé sze ti Bi zott ság és a Ze ne mû vé sze ti Bi zott ság
ese té ben pe dig 3-3 fõ nél – a mi nisz ter ha tá roz za meg.

(3) A bi zott ság tag ja it az adott te rü le ten te vé keny ke dõ
el is mert mû vé szek és mû vé sze ti szak em be rek kö zül a mi -
nisz ter ké ri fel. A bi zott sá gi tag ság a fel ké rés el fo ga dá sá -
val, az ab ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel jön lét re, és fel -
men tés sel vagy a tag le mon dá sá val szün tet he tõ meg. A bi -
zott ság tag jai a fel ké rés ben meg ha tá ro zott mér té kû dí ja -
zás ban ré sze sít he tõk.

(4) A bi zott ság tag jai ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta -
nak. A bi zott ság ügy rend jét – a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – 
és az éves mun ka ter vét az 5/B.  §-ban fog lal tak ra fi gye lem -
mel ma ga ál la pít ja meg.

(5) A bi zott ság mû kö dé sé hez – ide ért ve a ta gok dí ja zá -
sá hoz – szük sé ges for rást az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

5/B.  § (1) A bi zott ság
a) a mi nisz ter fel ké ré sé re vagy sa ját kez de mé nye zés re

ja vas la tot tesz az elõ adó-mû vé sze ti te vé keny sé get érin tõ
sza bá lyo zá si kér dé sek ben,

b) fi gye lem mel kí sé ri az elõ adó-mû vé sze ti te rü let hely -
ze tét és le he tõ sé ge it, kü lö nös te kin tet tel az elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá si rend sze ré re, és szük ség ese -
tén ja vas la tot tesz an nak fe lül vizs gá la tá ra,

c) ja vas la tot tesz a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze -
tek és a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kö ré re,

d) ki dol goz za, és a NE ÉT-nek vé le mé nye zés re és ja -
vas lat té tel re, a mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra to váb bít ja a fel -
osz tá si sza bály za tot,

e) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ve ze tõ je mun ka kö ré -
nek be töl té sé re ki írt pá lyá za ti el já rás so rán ta go kat de le gál 
a szak mai bi zott ság ba,

f) a mi nisz ter fel ké ré sé re elõ ze te sen vé le ményt nyil vá -
nít a 4.  § d) pont sze rin ti köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg -
kö té sé rõl,

g) szak mai vé le mény ki ala kí tá sá val se gí ti a mi nisz tert
a 4.  § f) pont já ban fog lal tak ra vo nat ko zó ál lás pont já nak
ki ala kí tá sa elõtt,

h) kez de mé nye zi a mi nisz ter nél meg hí vá sos pá lyá zat
ki írá sát az adott évad ban ki emel ke dõ mû vé sze ti tel je sít -
ményt nyúj tó elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra,

i) köz re mû kö dik a te rü le tét érin tõ mi nõ ség biz to sí tá si
szem pont rend szer szak mai elõ ké szí té sé ben, va la mint

j) te vé keny sé gé rõl éven te be szá mo lót ké szít.
(2) A fel osz tá si sza bály zat tar tal maz za
a) a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek és a ki emelt 

elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek te vé keny sé gé nek ér té ke lé si 
rend jét, a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek és a ki -
emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû vé sze ti tá mo ga tá -
sa i nak a mû vé sze ti tá mo ga tá si ke ret össze gen be lü li, egy -
más hoz vi szo nyí tott ará nyát,

b) a 17.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szem pon tok
sze rin ti ada tok sú lyo zá si ér té ke it és a tá mo ga tá sok fel osz -
tá sá nak szá mí tá si mód ját,

c) a 17.  § (3) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szem -
pon tok sze rint fel osz tan dó tá mo ga tá sok mû vé sze ti tá mo -
ga tá si ke ret össze gen be lü li, egy más hoz vi szo nyí tott ará -
nyát,

d) az éven te az elõ zõ költ ség ve té si év tel je sí té si ada -
tai és a 17.  § (5) be kez dé se sze rin ti évad be szá mo lók is -
me re té ben el vég zett te vé keny ség ér té ke lés alap ján el ké -
szí tett, kö vet ke zõ költ ség ve té si év re vo nat ko zó fel osz -
tá si ja vas la tot,

e) az éven te a 20.  § (1) be kez dés a)–f) pont já ban meg -
ha tá ro zott szem pon tok sze rin ti ada tok sú lyo zá si ér té ke it,
a tá mo ga tá sok fel osz tá sá nak szá mí tá si mód ját és a kö vet -
ke zõ költ ség ve té si évi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó fel osz tá si 
ja vas la tot.”

6.  §

(1)  Az Emtv. 6.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv el lát ja
az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé vel össze füg gõ
kö vet ke zõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi és szol gál ta tá si fel ada -
to kat]

„a) az ál lam ál tal fenn tar tott és az e tör vény sze rint tá -
mo ga tást igény lõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek rõl, va la -
mint az ága za ti ér dek egyez te tés ben részt ve võ elõ adó-mû -
vé sze ti szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek rõl, azok
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada ta i ról ha tó sá gi nyil ván -
tar tást ve zet,

b) el len õr zi a nyil ván tar tott elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tek e tör vény sze rin ti kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét,
amely el len õr zés ki ter jed a ha tó sá gi el len õr zés re és a tá -
mo ga tá sok ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ra is,”

(2)  Az Emtv. 6.  § (1) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv el lát ja
az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé vel össze füg gõ
kö vet ke zõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi és szol gál ta tá si fel ada -
to kat:]

„e) el lát ja a NEÉT és a bi zott sá gok mû köd te té sé vel
kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada to kat, gon dos ko dik a bi -
zott sá gi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges ada tok és in for -
má ci ók ren del ke zés re bo csá tá sá ról,”

(3)  Az Emtv. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal
vég zett nyil ván tar tá si, igaz ga tá si és szol gál ta tá si te vé -
keny sé gért jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”
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7.  §

Az Emtv. III. Fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ III. Fe je zet
lép:

„III. FE JE ZET
AZ ELÕ ADÓ-MÛ VÉ SZE TI SZER VE ZE TEK NYIL -
VÁN TAR TÁ SA, MI NÕ SÍ TÉ SE, A KÖZ SZOL GÁL -
TA TÁ SI SZER ZÕ DÉS
1. Cím
Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek nyil ván tar tá sa
7. § (1) A költ ség ve té si szerv ként vagy köz hasz nú szer -

ve zet ként mû kö dõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek rõl és
az ága za ti ér dek egyez te tés ben részt ve võ elõ adó-mû vé -
sze ti szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek rõl az elõ -
adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za
a) a nyil ván tar tott szer ve zet ne vét, szer ve ze ti for má ját,

szék he lyét, te lep he lye it, cég jegy zék szá mát, bí ró sá gi nyil -
ván tar tá si szá mát vagy törzs köny vi nyil ván tar tá si szá mát,

b) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet
ba) mû vé sze ti te vé keny sé gé nek jel le ge sze rin ti meg je -

lö lé sét: szín ház, ze ne kar, ének kar, ba lett-együt tes, tánc -
együt tes,

bb) mû vé sze ti te vé keny sé gé nek sa já tos jel le ge sze rin ti tí -
pus meg je lö lé sét: több ta go za tos szín ház, báb szín ház, gyer -
mek- és if jú sá gi szín ház, ka ma ra ze ne kar, ka ma ra-szim fo ni -
kus ze ne kar, szim fo ni kus ze ne kar, né pi kon cert ze ne kar, big
band,

bc) mû kö dé se sze rin ti tí pus meg je lö lé sét: füg get len
szín ház, pro duk ci ós szín ház, be fo ga dó szín ház, sza bad té ri
szín ház, nem ze ti et ni kai és ki sebb sé gi szín ház, va la mint

bd) fenn tar tó já nak ne vét, szer ve ze ti for má ját, szék he -
lyét, fenn tar tó hi á nyá ban az ala pí tó, il let ve a kép vi se lõ ne -
vét, lak cí mét,

c) az elõ adó-mû vé sze ti szak mai ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze tek ese té ben a mû kö dé si te rü let (szín ház mû vé szet, ze -
ne mû vé szet, tánc mû vé szet) meg je lö lé sét.

(3) Jog sza bály az e tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok
tel je sü lé sé hez szük sé ges egyéb – a sze mé lyes adat kö ré be
nem tar to zó – adat nyil ván tar tás ba vé te lét is elõ ír hat ja.

(4) A nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok nyil vá no sak, és
az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv hon lap ján hoz -
zá fér he tõk.

8. § (1) A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás – a (4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – ké re lem re in dul. A ké rel met az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ja, en nek hi á nyá ban, to -
váb bá a szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek ese té ben
a szer ve zet kép vi se lõ je nyújt hat ja be.

(2) Nyil ván tar tás ba az az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet
ve he tõ, amely leg alább há rom éve mû kö dik. E ren del ke zés 
az ál la mi vagy ön kor mány za ti fenn tar tá sú elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve ze tek re nem al kal maz ha tó.

(3) Elõ adó-mû vé sze ti szak mai ér dek-kép vi se le ti szer -
ve zet ként az a tár sa dal mi szer ve zet ve he tõ nyil ván tar tás -
ba, amely nek lé te sí tõ ok ira ta sze rint a tár sa dal mi szer ve zet

a) elõ adó-mû vé sze ti te rü le tet érin tõ szak mai ér -
dek-kép vi se le ti te vé keny sé get vé gez, és

b) a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló vég zés
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott két év el telt vagy tag -
szer ve ze te i nek több mint fe le ál la mi vagy ön kor mány za ti
fenn tar tá sú elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet.

(4) Az ál lam ál tal fenn tar tott elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tek ese tén a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás hi va tal ból in -
dul.

9. § (1) A nyil ván tar tás ba vé tel és a mi nõ sí tés alap já ul
szol gá ló ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást az elõ adó-mû -
vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ja, en nek hi á nyá ban az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet kép vi se lõ je – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don – kö te les be je len te ni az elõ adó-mû -
vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv nek a vál to zás tól vagy an nak
is mert té vá lá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál to zás-be je -
len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén az elõ adó-mû vé -
sze ti ál lam igaz ga tá si szerv az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet
fenn tar tó já val, en nek hi á nyá ban az elõ adó-mû vé sze ti szer -
ve zet kép vi se lõ jé vel szem ben öt ven ezer fo rint bír sá got
szab ki. Az így be sze dett bír ság a köz pon ti költ ség ve tés
be vé te le, ame lyet az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo -
ga tá sá ra kell for dí ta ni.

10. § A nyil ván tar tás ból tö röl ni kell az elõ adó-mû vé sze -
ti szer ve ze tet, ha

a) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nem fe lel meg a nyil -
ván tar tás ba vé tel fel té te le ként meg ha tá ro zott szer ve ze ti
fel té te lek nek,

b) ezt az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ja, en nek 
hi á nyá ban az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet kép vi se le té re jo -
go sult sze mély ké ri,

c) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet jog utód nél kül meg -
szûnt,

d) a nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott öt éven át
az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet – ide nem ért ve a ma gyar
ál lam ál tal fenn tar tott, va la mint a köz szol gál ta tá si szer zõ -
dés sel ren del ke zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet – nem ré -
sze sült az e tör vény ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ból.

2. Cím
Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mi nõ sí té se
11. § (1) A nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szer -

ve ze tet a mi nisz ter – az érin tett bi zott ság ja vas la ta alap ján,
a NEÉT elõ ze tes ál lás pont já nak mér le ge lé sé vel – az ál ta la
ki adott ren de let ben nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet -
nek vagy ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sít -
he ti.

(2) Azt az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet le het nem ze ti
elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sí te ni, amely nek

a) fenn tar tó ja a ma gyar ál lam vagy az e tör vény sze rin ti 
köz szol gál ta tá si szer zõ dé se van a ma gyar ál lam mal,

b) mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban fog lal koz -
ta tott mû vé szei – ide nem ért ve a gyer mek- és cso por tos
sze rep lõ ket – leg alább 70%-a szak irá nyú fel sõ fo kú vég -
zett ség gel vagy a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
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1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.) 63.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el is me rés sel ren del ke zik,

c) ve ze tõ jét az e tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak meg -
fe le lõ en bíz ták meg, és

d) a ma gyar elõ adó-mû vé sze ti élet ben be töl tött sze re -
pe, a mû vé sze ti te vé keny sé ge a ma gyar nem ze ti kul tu rá lis
iden ti tás és ha gyo má nyok õr zé se, fej lesz té se, a kul tu rá lis
ér ték- és min ta köz ve tí tés szem pont já ból ki emel ke dõ je -
len tõ sé gû.

(3) Azt az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet le het ki emelt
elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sí te ni, amely nek

a) fenn tar tó ja he lyi ön kor mány zat vagy az e tör vény
sze rin ti köz szol gál ta tá si szer zõ dé se van he lyi ön kor mány -
zat tal,

b) mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban fog lal koz -
ta tott mû vé sze i nek – ide nem ért ve a gyer mek- és cso por -
tos sze rep lõ ket – leg alább 60%-a szak irá nyú fel sõ fo kú
vég zett ség gel vagy a Kjt. 63.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott el is me rés sel ren del ke zik,

c) ve ze tõ jét az e tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak meg -
fe le lõ en bíz ták meg, és

d) a fõ vá ro si, il let ve a me gyei elõ adó-mû vé sze ti élet -
ben be töl tött mû vé sze ti, kul tu rá lis sze re pe, az ál ta la nyúj -
tott mû vé sze ti szol gál ta tá sok tar tal ma és mû vé sze ti ér té ke
az ál la mi tá mo ga tá si és az ön kor mány za ti fenn tar tói vagy
tá mo ga tá si sze rep vál la lást egy ide jû leg és tar tó san in do -
kol ja.

(4) A 7.  § (2) be kez dés b) pont bc) al pont ja sze rin ti elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet ese té ben a (2) be kez dés b) pont -
ját és a (3) be kez dés b) pont ját a mi nõ sí tés so rán nem kell
al kal maz ni.

(5) Nem mi nõ sít he tõ nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer -
ve zet té vagy ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet té az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet, il let ve a már nem ze ti elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet té vagy ki emelt elõ adó-mû vé sze ti 
szer ve zet té mi nõ sí tett elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ilyen
mi nõ sí té sét meg kell szün tet ni, ha a mi nõ sí tés alap já ul
szol gá ló fel té te lek kö zül a (2) be kez dés d) pont ja vagy
a (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti fel té tel tar tó san, a (2) be -
kez dés a)–c) pont ja vagy a (3) be kez dés a)–c) pont ja sze -
rin ti fel té te lek va la me lyi ke pe dig egy tel jes éva dot ala pul
vé ve nem áll fenn.

12. § Szim fo ni kus ze ne kar, ka ma ra szim fo ni kus ze ne -
kar, ka ma ra ze ne kar (a to váb bi ak ban együtt: ze ne kar),
ének kar nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet té vagy ki -
emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet té mi nõ sí té sé nek a nem -
ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese té ben a 11.  § (2) be -
kez dé sé ben, a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese té -
ben a 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 11.  § (3) be -
kez dé sé nek a) és c)–d) pont já ban fog lal ta kon túl fel té te le,
hogy

a) a ze ne kar éven te leg alább 50 hang ver senyt tart son,

b) az ének kar éven te leg alább 40 hang ver senyt tart son,

c) ren del kez zen a te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges,
jog sza bály ban meg ha tá ro zott tár gyi fel té te lek kel és

d) a tárgy évet meg elõ zõ év ben tel je sít se a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fi ze tõ né zõ-szá mot.

3. Cím

A köz szol gál ta tá si szer zõ dés

13. § (1) Az ál lam, il let ve az ön kor mány zat az elõ -
adó-mû vé sze ti szol gál ta tá sok (a to váb bi ak ban: szol gál ta -
tá sok) tar tós biz to sí tá sá ra nem ál la mi fenn tar tá sú elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet tel leg alább há rom év re elõ -
adó-mû vé sze ti köz szol gál ta tá si szer zõ dést köt het.

(2) A köz szol gál ta tá si szer zõ dés tar tal maz za

a) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ne vét, szék he lyét,
kép vi se lõ jé nek ne vét, bí ró sá gi nyil ván tar tá si vagy cég -
jegy zék szá mát és adó szá mát,

b) a szol gál ta tá sok rész le tes le írá sát, he lyé nek meg ha -
tá ro zá sát és mu ta tó szá ma it, to váb bá a kap cso ló dó egyéb
szol gál ta tá so kat,

c) a szol gál ta tá sok el lá tá sát biz to sí tó sze mé lyi, tár gyi
és pénz ügyi fel té te le ket,

d) a szol gál ta tá sok fo lya ma tos nyúj tá sát biz to sí tó fel té -
te le ket,

e) a szol gál ta tá sok tel je sí té sé hez el en ged he tet len, lé -
nye ges va gyo ni esz kö zök tu laj don vi szo nya it, a szer ve zet
bir to ká ba adott vagy más mó don ren del ke zé sé re bo csá tott
esz kö zök hasz ná la tá ra, kar ban tar tá sá ra és vissza szol gál ta -
tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

f) a szer ve zet vál lalt szol gál ta tá sa i val össze füg gõ jo ga -
it és kö te le zett sé ge it,

g) a szer ve zet te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada tok szol -
gál ta tá sá ra és az el len õr zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

h) a gyer mek- és if jú sá gi kor osz tály vé del mét szol gá ló
né zõ tá jé koz ta tá si, to váb bá a jegy rend szer re vo nat ko zó
elõ írá so kat,

i) a köz szol gál ta tá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak, fel mon -
dá sá nak fel té te le it,

j) a köz szol gál ta tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott kö te -
le zett sé gek meg sze gé se ese té re vo nat ko zó jog kö vet kez -
mé nye ket (így kü lö nö sen a köt bér fi ze té si kö te le zett sé get),
va la mint a köz szol gál ta tá si szer zõ dés tel je sí té sé vel kap -
cso la tos eset le ges jog vi ták ren de zé sé nek mód ját és

k) az elõ adó-mû vé sze ti köz szol gál ta tás meg kez dé sé -
nek idõ pont ját és a szer zõ dés idõ be li ha tá lyát.

14. § (1) A nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek és
a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ese té ben – a 13.  §
(2) be kez dés ben fog lal ta kon túl – a köz szol gál ta tá si szer -
zõ dés tar tal maz za a 17.  § (4) be kez dés f) pont ja sze rin ti
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket is.

(2) A 13.  § (2) be kez dés a)–d) és f)–j) pont ja it meg fe le -
lõ en al kal maz ni kell a 19.  § (1) be kez dé se, a 20.  § (3) be -
kez dé se és a 21.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá sok ról
 szóló tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té se so rán.”
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8.  §

Az Emtv. IV. Fe je zet 1. Cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1. Cím
A tá mo ga tá si rend szer alap jai
15. § (1) E tör vény alap ján ki zá ró lag az Eu ró pai Bi zott -

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

(2) E fe je zet sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tást
a költ ség ve té si szerv ként vagy a kü lön tör vény sze rint
köz hasz nú vá mi nõ sí tett szer ve zet ként mû kö dõ elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet tá mo ga tá sá ra a fenn tar tó, en nek
hi á nyá ban az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet kap hat.

(3) A tá mo ga tás fel té te le – a (4) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel.

(4) A 21.  § alap ján ki írt pá lyá za ti tá mo ga tá sok ból
a nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
zet is ré sze sül het.

(5) Az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré bõl szár ma -
zó tá mo ga tá sok együt te sen nem ha lad hat ják meg az el szá -
mol ha tó költ sé ge ket. Az el szá mol ha tó költ sé gek kö ré be
a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott, az e tör vény
sze rin ti tá mo ga tá si cé lok meg va ló sí tá sa so rán fel me rült,
iga zolt köz vet len és köz ve tett költ sé gek tar toz nak.

(6) A köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ra vo nat ko zó
ada tok az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv hon lap -
ján bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ ek.

16. § (1) A köz pon ti költ ség ve tés a nyil ván tar tás ba vett
elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek fenn tar tó ja, an nak hi á nyá -
ban az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ré szé re

a) mû vé sze ti tá mo ga tást,
b) mû kö dé si tá mo ga tást és
c) e tör vény sze rin ti egyéb tá mo ga tást
nyújt.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ál la mi vagy ön -

kor mány za ti fenn tar tá sú elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet szá -
má ra csak ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha az a ma gyar ál -
lam mal vagy az ön kor mány zat tal a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa -
kor ha tá lyos, leg alább 3 éves fenn tar tói meg ál la po dást kö -
tött. Fenn tar tói meg ál la po dás csak tel jes nap tá ri év re köt -
he tõ.

(3) A fenn tar tói meg ál la po dás ban a mû vé sze ti te vé -
keny ség gel [17.  § (3) be kez dés], az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott egyéb te vé -
keny ség gel és a gaz dál ko dás sal (pénz ügyi egyen súly fenn -
tar tá sa, il let ve meg te rem té se, ka pa ci tá sok ki hasz nált sá ga,
esz köz- és erõ for rás-gaz dál ko dás ha té kony sá ga) össze füg -
gés ben az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet tõl elv árt tel je sít -
ményt az adott te rü let re jel lem zõ mu ta tók kal, il let ve meg -
fe le lõ kö ve tel mény le írás sal kell meg ha tá roz ni.

(4) A fenn tar tói meg ál la po dás ban költ ség ne men ként
fel kell tün tet ni a fel adat tel je sí tés hez ren delt for rást [3.  §
(6) be kez dés], több for rás ese tén azok egy más hoz vi szo -
nyí tott ará nyát.

(5) A fenn tar tó kö te les az ál ta la fenn tar tott és nyil ván -
tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet te vé keny sé gé vel
össze füg gõ, (2) be kez dés sze rin ti ada to kat jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá -
si szerv ré szé re nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban meg -
kül de ni, az eset le ges adat vál to zást pe dig 30 na pon be lül
be je len te ni. A fenn tar tói meg ál la po dást a tárgy évet meg -
elõ zõ év ok tó ber 31-éig kell be nyúj ta ni az elõ adó-mû vé -
sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re.

(6) Tá mo ga tás ra jo go sult több elõ adó-mû vé sze ti szer -
ve zet fenn tar tó ja a mû vé sze ti tá mo ga tás nak az érin tett elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kö zöt ti fel osz tá sá ról – a 17.  §
(1) be kez dé sé ben, va la mint az egyes elõ adó-mû vé sze ti
szer ve ze tek kel kö tött fenn tar tói meg ál la po dás ban fog lal -
tak fi gye lem be vé te lé vel – ma ga ha tá roz.”

9.  §

Az Emtv. IV. Fe je zet 2. Cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2. Cím

A szín ház, ba lett- és tánc együt te sek köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tá sai és az igény be vé tel fel té te lei

17. § (1) A mû vé sze ti tá mo ga tás az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet ál tal nyúj tott mû vé sze ti te vé keny ség hez köz vet -
le nül kap cso ló dó mû vé szi, mû vé sze ti szol gál ta tá sok
igény be vé te lé hez, esz kö zök – kü lö nö sen szín pad tech ni kai 
esz kö zök –, anya gok be szer zé sé hez, il let ve mû vé szi, mû -
vé sze ti mun ka kör ben  való fog lal koz ta tás hoz, fel hasz ná lá -
si jo gok meg szer zé sé hez nyúj tott hoz zá já ru lás, ame lyet
más cél ra fel hasz nál ni, át cso por to sí ta ni nem le het.

(2) A mû vé sze ti tá mo ga tást sú lyo zá si ér té kek és arány -
szá mok al kal ma zá sá val, a fel osz tá si sza bály zat ban rög zí -
tett szá mí tá si mód sze rint úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy fi -
gye lem be vé tel re ke rül je nek a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet nek, il let ve ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet -
nek mi nõ sí tett szín há zak, ba lett- és tánc együt te sek te vé -
keny sé gé vel, szol gál ta tá sá val kap cso la tos ál ta lá nos tá mo -
ga tá si szem pon tok. Ezen szem pon tok ér vé nye sü lé sét a tá -
mo ga tás sal érin tett mû vé sze ti éva dot meg elõ zõ utol só le -
zárt évad mû vé sze ti te vé keny sé gé nek, szol gál ta tá sa i nak
ala pul vé te lé vel kell vizs gál ni.

(3) A mû vé sze ti tá mo ga tás mér té ké nek meg ál la pí tá sa -
kor ál ta lá nos tá mo ga tá si szem pont ként vizs gál ni kell
a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek, il let ve ki emelt
elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sí tett szín há zak, ba -
lett- és tánc együt te sek

a) ál tal tel je sí tett be mu ta tók szá mát, azon be lül a kor -
társ és klasszi kus ma gyar szer zõk mû ve i nek a szá mát,
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b) ál tal tel je sí tett elõ adá sok szá mát, en nek ke re té ben
ba) a sa ját elõ adá sok ará nyát,
bb) a ba lett- és tánc elõ adá sok szá mát,
bc) az ope ra-elõ adá sok szá mát,
bd) a klasszi kus ope rett-elõ adá sok szá mát,
be) a ze nés szín pa di mû-elõ adá sok, il let ve ezen be lül

az élõ ze ne kar ral, ének kar ral tel je sí tett elõ adá sok szá mát,
bf) a stú dió-elõ adá sok szá mát,
c) fi ze tõ né zõ-szá mát, az össz né zõ szá mát és jegy ár-be -

vé te lé nek össze gét,
d) fi ze tõ át lag-né zõ szám ará nyát a né zõ té ri be fo ga dó -

ké pes ség hez,
e) a gyer mek- és if jú sá gi be mu ta tók és elõ adá sok szá -

mát,
f) az ál lan dó ját szó he lyen kí vü li he lyi, a me gyei, az or -

szá gos ven dég-, il let ve táj elõ adá sok és nem zet kö zi ven dé -
ge lõ adá sok szá mát, ezen be lül

fa) a bel föl di elõ adá sok te kin te té ben a kul tu rá lis szol -
gál ta tá sok kal ke vés bé el lá tott ré gi ók ban,

fb) a kül föl di elõ adá sok ese té ben a Kár pát-me den cei
ma gyar lak ta te rü le te ken tar tott elõ adá sok szá mát.

(4) A mû vé sze ti tá mo ga tás mér té ké nek meg ál la pí tá sa -
kor ér té kel ni kell to váb bá a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet nek, il let ve ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet -
nek mi nõ sí tett szín há zak, ba lett- és tánc együt te sek

a) tár su la ti mû vé sze ti-szak mai kö zös ség épí tõ te vé -
keny sé gét,

b) ha zai és nem zet kö zi szak mai és mû vé sze ti kap cso -
lat épí té si és együtt mû kö dé si gya kor la tát,

c) a re per to ár-ját szás hoz és a több ta go za tos mû vé sze ti
struk tú rá hoz kap cso ló dó mû vé sze ti gya kor la tát,

d) kö zön ség kap cso la ti rend sze rét, a né zõ szám nö ve lé -
sé nek gya kor la tát, va la mint mé dia kap cso la ti te vé keny sé -
gét, a gyer mek- és if jú sá gi kor osz tály vé del mét szol gá ló
né zõ tá jé koz ta tá si, to váb bá a jegy ér té ke sí té si rend sze rét,

e) sa ját elõ adá sa i hoz kap cso ló dó jegy ár-be vé te le ken
tú li, egyéb be vé te li for rá sok fel tá rá sá val össze füg gõ te vé -
keny sé gét és an nak ered mé nyes sé gét,

f) he lyi mû vé sze ti, köz ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si és tár -
sa dal mi, kö zös sé gi szer ve ze tek kel  való kap cso lat épí té si,
to váb bá az óvo dai és is ko la rend sze ren be lü li és azon kí vü -
li ok ta tá si-ne ve lé si, mû vé szet pe da gó gi ai prog ram hoz,
a tan ter vi ok ta tás hoz, he lyi és or szá gos tu risz ti kai cé lok -
hoz  való kap cso ló dás, a gyer mek-, il let ve if jú sá gi kor osz -
tály igé nyes szín ház ra ne ve lé sé nek gya kor la tát,

g) ve ze tõ jé nek ve ze tõi pá lyá za tá ban rög zí tett, a mû vé -
sze ti te vé keny ség gel össze füg gõ vál la lá sok tel je sü lé sét.

(5) A (3) és (4) be kez dés sze rin ti ada to kat és in for má ci ó -
kat tar tal ma zó mû vé sze ti évad be szá mo lót az érin tett elõ -
adó-mû vé sze ti évad ra vo nat ko zó an jú ni us 10-éig kö te les
a mû vé sze ti tá mo ga tás ra jo go sult az elõ adó-mû vé sze ti ál lam -
igaz ga tá si szerv ré szé re nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban
meg kül de ni. Az évad be szá mo ló a mû vé sze ti évad jú ni us és
jú li us hó nap já ra vo nat ko zó an az érin tett adat kör ben terv szá -
mo kat tar tal maz. Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet au gusz tus

31-éig kö te les a terv szá mok tól el té rõ tény ada tok ról az e be -
kez dés sze rin ti for má ban tá jé koz ta tást ad ni.

18. § (1) Az ál lan dó ját szó hellyel ren del ke zõ elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ját – az érin tett te rü le te -
ken je lent ke zõ ki adá sa i hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ként,
az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
– lé te sít mény gaz dál ko dá si cé lú mû kö dé si tá mo ga tás il le ti
meg, ame lyet más cél ra fel hasz nál ni, át cso por to sí ta ni nem
le het.

(2) A fenn tar tó gon dos ko dik az elõ adó-mû vé sze ti szer -
ve zet lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott, ál lan dó mû kö dé si 
he lyé ül szol gá ló épü let ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak
biz to sí tá sá ról. A fenn tar tó kö te les az épü let lé nye ges mû -
sza ki ada ta i ról, ál la po tá ról, va la mint a szín pad tech ni kai
esz kö zök rõl nyil ván tar tást ve zet ni.

(3) Mû kö dé si tá mo ga tás a 16.  § (3) be kez dé sé hez kap -
cso ló dó mu ta tó szám mal meg ha tá ro zott ered mény el éré sé -
hez kö töt ten is nyújt ha tó.

19. § (1) Nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek, il let -
ve ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek nem mi nõ sü lõ
szín há zak, ba lett- és tánc együt te sek tá mo ga tá sa pá lyá za ti
úton tör té nik. A mû vé sze ti és mû kö dé si tá mo ga tás ra irá -
nyu ló pá lyá za to kat leg ké sõbb feb ru ár 15-éig kell ki ír ni, és
áp ri lis 30-áig a be nyúj tott pá lyá za tok kal kap cso la tos dön -
té se ket nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(2) A pá lyá za tok ról tör té nõ dön tés meg ala po zá sá hoz
a mi nisz ter az érin tett bi zott ság – az (1) be kez dés sze rin ti
elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek szak mai ér dek-kép vi se le ti
szer ve ze tei ál tal vé le mé nye zett – ja vas la ta fi gye lem be vé -
te lé vel szak mai ku ra tó ri u mot kér fel. A dön tés re a szak mai 
ku ra tó ri um – szín ház tí pu son ként, to váb bá a ba lett- és
tánc együt te sek re vo nat ko zó an jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mi nõ ség biz to sí tá si szem pont rend szer sze rin ti ér té ke -
lé sen ala pu ló – elõ ter jesz té se alap ján az érin tett bi zott ság
tesz ja vas la tot. A ja vas lat tól el té rõ dön té sét a mi nisz ter kö -
te les meg in do kol ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tek tárgy évi tá mo ga tá si ke ret össze gé nek fe lé ig az érin -
tett bi zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter leg fel jebb há -
rom év re  szóló kö te le zett sé get vál lal hat a kö vet ke zõ évek
tá mo ga tá si ke re te ter hé re.”

10.  §

Az Emtv. IV. FEJEZET 3. Cí me he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3. Cím
A ze ne ka rok és ének ka rok köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tá sai és az igény be vé tel fel té te lei
20. § (1) Nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek vagy

ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sí tett ze ne -
kar, ének kar fenn tar tó ját kü lön a ze ne kar ra és kü lön
az ének kar ra

a) a ze ne kar, ének kar lét szá ma,
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b) a hang ver se nyek szá ma,
c) ope ra-elõ adá so kon tör té nõ köz re mû kö dé sek szá ma,
d) az if jú sá gi hang ver se nyek szá ma,
e) a be mu ta tott kor társ ma gyar ze ne mû vek szá ma,
f) a fi ze tõ né zõk szá ma és
g) a ke res ke del mi for ga lom ba ho zott hang fel vé te lek,

kép fel vé te lek szá ma
alap ján e szem pon tok ra fi gye lem mel meg ál la pí tott köz -

pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás il le ti meg.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ze ne kar, ének kar lét szá má -

nak meg ál la pí tá sá hoz a tárgy évet meg elõ zõ év ben az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet nél tel jes mun ka idõ ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál la ló ve he tõ fi gye lem be. Mû vé szi mun -
ka kör ben, rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la -
lót a rész mun ka idõ ará nyá ban kell fi gye lem be ven ni.

(3) Nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek, il let ve ki -
emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek nem mi nõ sü lõ ze ne -
kar, ének kar tá mo ga tá sa pá lyá za ti úton tör té nik. A pá lyá -
za tok ról tör té nõ dön tés meg ala po zá sá hoz a mi nisz ter
az érin tett bi zott ság ja vas la ta fi gye lem be vé te lé vel szak -
mai ku ra tó ri u mot kér fel. A dön tés re a szak mai ku ra tó ri um 
a ze ne ka rok ra és ének ka rok ra jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mi nõ ség biz to sí tá si szem pont rend szer sze rin ti ér té ke -
lé sen ala pu ló elõ ter jesz té se alap ján az érin tett bi zott ság
tesz ja vas la tot. A ja vas lat tól el té rõ dön té sét a mi nisz ter kö -
te les meg in do kol ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ze ne kar, ének kar tárgy évi
tá mo ga tá si ke ret össze gé nek fe lé ig a szak mai ku ra tó ri um
ja vas la ta alap ján a mi nisz ter leg fel jebb há rom év re  szóló
kö te le zett sé get vál lal hat a kö vet ke zõ évek tá mo ga tá si ke -
re te ter hé re.”

11.  §

(1)  Az Emtv. 21.  § (1) be kez dés d)–f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A mi nisz ter pá lyá za tot ír ki el sõ sor ban:]
„d) a tárgy évet meg elõ zõ évad ban ki emel ke dõ mû vé -

sze ti tel je sít ményt nyúj tó és az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben több let fel ada to kat
vál la ló elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra,

e) a ki ma gas ló szín vo na lú és az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott cé lok meg va ló sí tá sát elõ moz dí tó elõ adá sok or szá -
gos és ha tá ron tú li meg je le né sé re,

f) a ha tá ron tú li, Kár pát-me den cei ma gyar elõ adó-mû -
vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra,”

(2)  Az Emtv. 21.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés alap ján ki íran dó pá lyá za tok ról
 szóló dön té sei meg ala po zá sá hoz a mi nisz ter az érin tett bi -
zott ság ja vas la ta fi gye lem be vé te lé vel szak mai ku ra tó ri u -
mot kér fel. A dön té sek re a szak mai ku ra tó ri um elõ ter jesz -
té se alap ján az érin tett bi zott ság tesz ja vas la tot. A ja vas lat -
tól el té rõ dön té se it a mi nisz ter kö te les meg in do kol ni.”

12.  §

Az Emtv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § (1) A költ ség ve té si tör vény meg ha tá roz za a nyil -

ván tar tott szín há zak, ba lett- vagy tánc együt te sek, ze ne ka -
rok és ének ka rok el oszt ha tó tá mo ga tá sá nak ke ret össze ge -
it. A költ ség ve té si tör vény

a) nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze te ket meg il le tõ
mû vé sze ti tá mo ga tás és mû kö dé si tá mo ga tás össze gét
az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek re,

b) a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek
ba) mû kö dé si tá mo ga tá sá nak össze gét a ki emelt elõ -

adó-mû vé sze ti szer ve ze tet fenn tar tó vagy azok kal köz -
szol gál ta tá si meg ál la po dást kö tõ va la mennyi ön kor mány -
zat ra,

bb) mû vé sze ti tá mo ga tá sá nak össze gét az egyes szín -
há zak ra is

le bont va ha tá roz za meg.
(2) A mû kö dé si tá mo ga tás mér té ke a nem ze ti elõ -

adó-mû vé sze ti szer ve ze tek és a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti
szer ve ze tek ese té ben nem le het ke ve sebb a tárgy évet meg -
elõ zõ költ ség ve té si év ben lé te sít mény gaz dál ko dá si cé lok -
ra az adott év re elõ irány zott és tény le ge sen fo lyó sí tott
fenn tar tói tá mo ga tás fe lé nél.

(3) A költ ség ve té si tör vény nek a he lyi ön kor mány za -
tok köz pon ti költ ség ve té si kap cso la ta i ból szár ma zó tá mo -
ga tá so kat tar tal ma zó fe je ze té ben kell biz to sí ta ni

a) a nyil ván tar tott szín há zak, ba lett- vagy tánc együt te -
sek ön kor mány za ti fenn tar tó it, ön kor mány za ti fenn tar tó
hi á nyá ban a köz szol gál ta tá si szer zõ dést kö tõ ön kor mány -
za tot meg il le tõ köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ke ret -
össze gét, va la mint

b) a nyil ván tar tott ze ne ka rok, ének ka rok ön kor mány -
za ti fenn tar tó it, ön kor mány za ti fenn tar tó hi á nyá ban a köz -
szol gál ta tá si szer zõ dést kö tõ ön kor mány za tot meg il le tõ
köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ke ret össze gét.

(4) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) költ ség ve té si fe je -
ze té ben kell biz to sí ta ni:

a) a nyil ván tar tás ba vett ál la mi fenn tar tá sú szín há zak,
ba lett- vagy tánc együt te sek, ze ne ka rok és ének ka rok köz -
pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tá sát,

b) a ma gyar ál lam mal kö tött köz szol gál ta tá si szer zõ -
dés sel ren del ke zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet tá mo ga tá -
sát,

c) az e tör vény alap ján pá lyá za ti úton nyújt ha tó tá mo -
ga tá sok elõ irány za tát, va la mint

d) az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv mû kö dé -
sé hez szük sé ges elõ irány za tot.”

13.  §

(1)  Az Emtv. 30.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tó a kar mes ter, kar nagy, szín mû vész,
báb mû vész, ar tis ta mû vész, ma gán éne kes, ma gán tán cos,
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se géd szí nész, cso por tos sze rep lõ mun ka kör ben fog lal koz -
ta tott fog lal koz ta tás ra irá nyu ló ha tá ro zat lan ide jû jog vi -
szo nyát ren des fel mon dás sal, il let ve fel men tés sel (a to váb -
bi ak ban együtt: fel mon dás) ak kor is meg szün tet he ti, ha
a fog lal koz ta tott szá má ra a mun ka szer zõ dés ben vagy – ha
a mun ka szer zõ dés ben er rõl nem ál la pod tak meg – a 31.  §
(3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott elõ adás szám leg alább
40%-a mér té ké ig az el múlt évad ban nem tu dott és a kö vet -
ke zõ évad ban sem tud mû vé szi fel ada tot biz to sí ta ni az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet meg vál to zott mû vé sze ti kon cep -
ci ó já val össze füg gõ ok  miatt.”

(2)  Az Emtv. 31.  § (3) be kez dés b)–c) he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A mû vé szi mun ka kör ben fog lal koz ta tot tat a mun kál ta -
tó tel jes mun ka idõ ben fog lal koz tat ja, ha az éva don ként tel -
je sí ten dõ elõ adás szám – ide ért ve a (4) be kez dés ben fog lalt 
ki vé telt is –]

„b) ma gán tán cos ese té ben leg alább 40 elõ adás,
c) ma gán éne kes ese té ben leg alább 40 elõ adás,”
(3)  Az Emtv. 31.  § (3) be kez dés e) he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
[A mû vé szi mun ka kör ben fog lal koz ta tot tat a mun kál ta -

tó tel jes mun ka idõ ben fog lal koz tat ja, ha az éva don ként tel -
je sí ten dõ elõ adás szám – ide ért ve a (4) be kez dés ben fog -
lalt ki vé telt is –]

„e) se géd szí nész ese té ben leg alább 120 elõ adás,”
(4)  Az Emtv. 31.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
„(4) A fe lek a mun ka szer zõ dés ben a (3) be kez dés

a)–c) pont já ban fog lal tak nál 40%-kal, a d)–f) pont já ban
fog lal tak nál 25%-kal ma ga sabb vagy ala cso nyabb éva -
don kén ti elõ adás szám ban is meg ál la pod hat nak.”

14.  §

Az Emtv. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37.  § (1) A ze ne ka ri és ének ka ri tag ese té ben a fog lal -

koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lét re ho zá sá nak fel té te le
az ered mé nyes szak mai pró ba já ték, il let ve pró ba ének lés,
ame lyek meg hir de té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a mi nisz -
ter ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) Ze ne ka ri tag, ének ka ri tag és tánc ka ri tag ha tá ro zott
idõ re lé te sí tett fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló jog vi szony ese -
tén a mun kál ta tó a to vább fog lal koz ta tás ra irá nyu ló igen lõ
vagy nem le ges nyi lat ko za tát leg ké sõbb a ha tá ro zott idõ -
tar tam le já ra ta elõtt négy hó nap pal írás ban köz li a fog lal -
koz ta tot tal.

(3) Ha a mun kál ta tó el mu laszt ja a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott nyi lat ko zat meg té te lét, kö te les a fog lal koz -
ta tot tat – an nak ké ré sé re – leg alább a le já ró szer zõ dés nek
meg fe le lõ fel té te lek kel to vább fog lal koz tat ni.

(4) A mun kál ta tó a jog vi szony meg hosszab bí tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes aján la tát leg ké sõbb a szer zõ dés le jár tát

meg elõ zõ há rom hó nap pal írás ban köz li, a mun kál ta tó
aján la tá ra pe dig a fog lal koz ta tott egy hó na pon be lül írás -
ban nyi lat ko zik.”

15.  §

(1)  Az Emtv. 38.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ze ne ka ri tag és ének ka ri tag egy szol gá la tá nak
idõ tar ta ma há rom, az ope ra elõ adá sok és a szín pa di pró ba
ese té ben négy óra, a nem szín pa di pró bák ese té ben azok
tény le ges idõ tar ta mát kell fi gye lem be ven ni.”

(2)  Az Emtv. 38.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ze ne ka ri, ének ka ri, il let ve tánc ka ri ta got a mun -
kál ta tó tel jes mun ka idõ ben fog lal koz tat ja, ha a mun ka -
szer zõ dés

a) ze ne kar ese té ben leg alább 40 hang ver seny,
b) ének kar ese té ben leg alább 32 hang ver seny,
c) ba lett- vagy tánc együt tes ese té ben leg alább 40 ba -

lett-, tánc- vagy moz gás mû vé sze ti elõ adás, vagy
d) ze ne kar, ének kar, ba lett- vagy tánc együt tes évad ra

vo nat ko zó szol gá lat szá ma leg alább 80%-ának
tel je sí té sét ír ja elõ.”
(3)  Az Emtv. 38.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
„(7) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból

egy szol gá lat egy elõ adást vagy egy pró bát je lent. Ha
a pró ba idõ tar ta ma rö vi debb, mint két óra, ak kor – na pon ta 
leg fel jebb egy al ka lom mal – fél szol gá la tot kell el szá mol -
ni.”

(4)  Az Emtv. 38.  §-a az aláb bi (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A szol gá la tok ban meg ha tá ro zott mun ka el ren de lés
szá ma ha von ta nem ha lad hat ja meg az (1)–(2) be kez dés -
ben meg ál la pí tott ha vi szol gá lat szá mot, egye bek ben
a mun kál ta tó a 32.  § sze rin ti mun ka idõ ke re tet al kal maz -
hat ja.”

16.  §

(1)  Az Emtv. 39.  § (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell a ve ze tõi
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le it, a ja va dal ma zást, a mun -
ka vi szony kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját, a mun ká ba lé pés
nap ját, az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet éves költ ség ve té sé -
nek ter ve zett fõ elõ irány za ta it, va la mint a fenn tar tó ál tal
meg ha tá ro zott, így kü lö nö sen az elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
zet mû vé szi ar cu la tá val, mû vé sze ti ve ze té sé nek mód já val,
tel je sít mény mu ta tó i val, a fog lal koz ta tás sal kap cso la tos,
to váb bá a nem ze ti és a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
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ze tek ese té ben a 17.  § (3) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak kal
össze füg gõ to váb bi tar tal mi kö ve tel mé nye ket. A pá lyá za ti
ki írás hoz kap cso ló dó an pá lyá za ti do ku men tá ció vagy  sze -
mélyes kon zul tá ció le he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val meg fe le -
lõ tá jé koz ta tást kell nyúj ta ni a pá lyá zó szá má ra a szer ve -
zet rõl, be le ért ve an nak ak tu á lis gaz da sá gi hely ze tét is.

(6) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a pá lyá za tok vé le -
mé nye zé sé re szak mai bi zott sá got kér fel, mely nek tag jai:

a) az érin tett bi zott ság négy,
b) a mi nisz ter egy,
c) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet köz al kal ma zot ti ta ná -

csá nak egy,
d) a rep re zen ta tív szak szer ve zet egy, to váb bá
e) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak két
kép vi se lõ je.”
(2)  Az Emtv. 39.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
„(9) A mun ka kör be töl té sé rõl – a szak mai bi zott ság vé -

le mé nyét is mér le gel ve – a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja
har minc na pon be lül, ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén a kö -
vet ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sén dönt. A nem ze ti és  etni -
kai ki sebb sé gi elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese té ben
a mun kál ta tó – ha nem ki sebb sé gi ön kor mány zat – az érin -
tett ki sebb sé gi ön kor mány zat egyet ér té sé vel dönt. A dön -
tést a szak mai bi zott ság vé le mé nyé vel együtt nyil vá nos -
ság ra kell hoz ni. A nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet a si ke res pá lyá zat egy pél dá nyát a dön tést kö ve tõ 
15 na pon be lül az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv
ré szé re meg kül di.”

17.  §

Az Emtv. 40.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ve ze tõ mun ka kö ré nek el lá tá sá val szak irá nyú fel -
sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább öt éves szak mai gya kor -
lat tal ren del ke zõ sze mély bíz ha tó meg. E pa rag ra fus te kin -
te té ben szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség nek mi nõ sül a fel -
sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ben szer zett, az in téz mény alap -
te vé keny sé gé nek meg fe le lõ dip lo má val vagy ok le vél lel,
to váb bá a jo gász, il let ve a köz gaz dász ok le vél lel ta nú sí tott 
vég zett ség.”

18.  §

Az Emtv. 41.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A ve ze tõ ve ze tõi te vé keny sé gé vel össze füg gés ben
ju ta lom ban vagy más, mun kál ta tói dön té sen ala pu ló egyéb 
több let jut ta tás ban ab ban az eset ben ré sze sít he tõ, ha az ar ra 
jo go sí tó, mu ta tó szá mo kon al apu ló an meg ha tá ro zott több -
let fel adat ra, il let ve több let tel je sít mény re vo nat ko zó fel té -

te lek a mun kál ta tó val kö tött meg ál la po dás ban rög zí tés re
és tel je sí tés re ke rül tek.

(4) A ve ze tõ mun ka kö ré be nem tar to zó mû vé szi, mû -
vé sze ti fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos ren del ke zé se ket
a mun ka szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni. En nek hi á nyá -
ban a ve ze tõ ilyen te vé keny sé ge ket az ál ta la ve ze tett elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet nél csak a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló já nak elõ ze tes, írás be li en ge dé lyé vel vé gez het.

(5) Az ál la mi vagy ön kor mány za ti fenn tar tá sú elõ adó-
mû vé sze ti szer ve zet ve ze tõ jé nek ha tá ro zott ide jû mun ka -
jog vi szo nyát ren des fel mon dás sal meg szün tet ni nem
 lehet.”

19.  §

(1)  Az Emtv. 44.  § 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„1. báb szín ház: elõ adó-mû vé sze ti te vé keny sé gét jel -

lem zõ mó don báb mû vé szek köz re mû kö dé sé vel, a báb mû -
vé sze ti esz kö zök és meg ol dá sok fel hasz ná lá sá val vég zõ,
ál lan dó ját szó hellyel ren del ke zõ szín ház,”

(2)  Az Emtv. 44.  § 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„3. be fo ga dó szín ház: elõ adá sok be mu ta tá sá ra al kal mas 

ját szó hellyel ren del ke zõ, tár su lat nél kü li szín ház, ide ért ve
az olyan cir kusz mû vé sze ti szer ve ze tet is, amely az elõ -
adást ál lan dó ját szó he lyen, sa ját tu laj do nú vagy ren del ke -
zé sû kõ épü let ben  valósítja meg,”

(3)  Az Emtv. 44.  § 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„8. ének kar: ora tó ri kus vagy a cap pel la mû vek elõ adá -

sá ra al kal mas elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet – ide ért ve a ka -
ma ra kó rust is –, ha lét szá ma leg alább 12 fõ,”

(4)  Az Emtv. 44.  § 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„12. fi ze tõ né zõ-szám: azok nak a ma gán sze mé lyek nek

szá ma, aki ket az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet elõ adás vagy
hang ver seny meg te kin té sé re az ál ta lá no san ér vé nye sí tett
jegy ár – bér let ese té ben egy elõ adás ra, ér té ke sí tett elõ adás
vagy hang ver seny ese té ben egy be lé põ jegy re ve tí tet ten –
leg alább 50%-os mér té két el érõ fo gyasz tói áron köz vet le -
nül vagy köz vet ve fel jo go sí tott, fel té ve, hogy az eset le ges
ér té ke sí té si ju ta lék kal csök ken tett jegy ár, il let ve az ér té ke -
sí tett elõ adás vagy hang ver seny el len ér té ke az elõ adó-mû -
vé sze ti szer ve zet nél tény le ges sa ját be vé tel ként je lent ke -
zik, to váb bá azt, hogy utób bi eset ben – amennyi ben ar ra
sor ke rül – a tény le ges jegy ér té ke sí tést vég zõ az ál ta la ér -
té ke sí tett be lé põ je gyek szá má ról az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet nek ada tot szol gál tat,”
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5)  Az Emtv. 44.  § 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„16. hang ver seny: ze ne mû vek – ide ért ve az ope ra elõ -

adá son tör té nõ ze ne ka ri és ének ka ri köz re mû kö dést is –
sze mé lyes elõ adó-mû vé szi tel je sít ménnyel, kö zön ség je -
len lé té ben tör té nõ nyil vá nos be mu ta tá sa, amely ben a köz -
re mû kö dõ ze ne kar vagy ének kar az e tör vény ben az érin -
tett szer ve zet tí pus te kin te té ben meg ha tá ro zott lét szá mot
el éri vagy meg ha lad ja (amennyi ben az elõ adott mû vagy
mû vek jel le ge, il let ve if jú sá gi, is ko lai hang ver seny ese té -
ben a hely szín iga zolt be fo ga dó ké pes sé ge in do kol ja, ki vé -
te les eset ben a lét szám leg fel jebb 30 szá za lék kal ki sebb le -
het).”

(6)  Az Emtv. 44.  § 18–19. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„18. ka ma ra-szim fo ni kus ze ne kar: olyan ze ne mû ve ket

ját szó elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet, mely nek lét szá ma leg -
alább 24, leg fel jebb 55 fõ, ide ért ve a né pi kon cert ze ne -
kart is,

19. ka ma ra ze ne kar: olyan ze ne mû ve ket ját szó elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet, mely nek lét szá ma leg alább 12,
leg fel jebb 23 fõ, ide ért ve a né pi kon cert ze ne kart és a big
ban det is,”

(7) Az Emtv. 44.  § 23. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„23. köz szol gál ta tá si szer zõ dés: mû vé sze ti köz szol gál -

ta tás nyúj tá sá ra irá nyu ló, leg alább há rom év re  szóló, e tör -
vény sze rin ti tar ta lom mal meg kö tött szer zõ dés,”

(8)  Az Emtv. 44.  § 29. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„29. sa ját elõ adás: olyan szín há zi al ko tás, amely nek

elõ adá sá hoz szük sé ges szer zõi jo gok kal a szín ház ren del -
ke zik, az elõ adás a szín ház zal szer zõ dé ses kap cso lat ban
ál ló al ko tó- és elõ adó mû vé szek mû vé szi te vé keny sé gé vel
jön lét re, és a szín ház szer ve zé sé vel, a szín ház költ ség ve -
té sé bõl ke rül a nyil vá nos ság elé,”

(9)  Az Emtv. 44.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ 40–52. pont -
tal:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„40. ér ték nö ve lõ be ru há zás: az elõ adó-mû vé sze ti szer -

ve zet lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó szol gál ta tá sok bõ ví té sét, il let ve mi nõ sé gé nek
ja ví tá sát, to váb bá az üze mel te tés ha té kony sá gát, költ sé ge -
i nek csök ken té sét szol gá ló fej lesz tés,

41. fel újí tás: az üze mel te tés sel érin tett in gat lan egé szé -
re (tel jes fel újí tás), il le tõ leg egy vagy több fõ szer ke ze té re,
il let ve a szín pad tech ni ká ra ki ter je dõ (rész le ges fel újí tás),
idõ sza kon ként szük sé ges sé vá ló olyan ál ta lá nos ja ví tá si
épí tés-sze re lé si mun kák vég zé se, ame lyek az ere de ti mû -
sza ki ál la po tot – meg kö ze lí tõ leg vagy tel je sen – vissza ál -
lít ják, il le tõ leg az ere de ti hasz nál ha tó sá got, üzem biz ton sá -

got az egyes szer ke ze tek, be ren de zé sek ki cse ré lé sé vel
vagy az ere de ti tõl el té rõ ki ala kí tá sá val nö ve lik,

42. gyer mek- és if jú sá gi szín ház: egy éva don be lü li be -
mu ta tó i nak leg alább 80%-át ki te võ mér té kig a 0–18 éves
kor osz tá lyok élet ko ri ér tel mi-ér zel mi sa já tos sá ga i nak
meg fe le lõ és e kor osz tá lyok szín há zi igé nye i nek ki elé gí té -
sét cél zó elõ adó-mû vé sze ti te vé keny sé get vég zõ szín ház,

43. kar ban tar tás: az üze mel te tés sel érin tett in gat lan és
esz kö zök ál la gá nak, ren del te tés sze rû hasz nál ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben szük sé ges meg elõ zõ mun kák (idõ -
sze rû vagy terv sze rû kar ban tar tás), to váb bá fel újí tás nak
nem mi nõ sü lõ ja ví tá si mun kák el vég zé se, il le tõ leg egyes
be ren de zé sek cse ré je (hi ba el há rí tás),

44. klasszi kus szer zõ mû ve: klasszi kus szer zõ tõl szár -
ma zó mû nek kell te kin te ni azt a mû vet, amely a be mu ta tó
idõ pont ját meg elõ zõ en leg alább 15 éve el hunyt szer zõ tõl
szár ma zik. Szer zõ tár sak ese té ben a ké sõbb el hunyt szer zõ -
társ ha lá lá nak idõ pont ja irány adó,

45. kor társ szer zõ mû ve: kor társ szer zõ tõl szár ma zó mû -
nek kell te kin te ni azt a mû vet, mely nek te kin te té ben
a 44. pont sze rin ti fel té te lek nem áll nak fenn,

46. lé te sít mény gaz dál ko dás: az elõ adó-mû vé sze ti szer -
ve zet tu laj do ná ban vagy tar tós hasz ná la tá ban ál ló in gat lan
üze mel te té sé vel, kar ban tar tá sá val (ide nem ért ve: a rész le -
ges és tel jes fel újí tást és az ér ték nö ve lõ be ru há zást), a lé te -
sí tõ ok irat sze rin ti te vé keny sé gé hez kap cso ló dó esz köz -
gaz dál ko dás sal, szol gál ta tás-el lá tás sal, in gat lan gaz dál ko -
dás sal, to váb bá az egyéb, a mû vé sze ti te vé keny ség hez
köz ve tet ten szük sé ges te vé keny ség el lá tá sa, az ah hoz
szük sé ges szol gál ta tá sok, sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz -
to sí tá sa,

47. ma gyar szer zõ mû ve: e tör vény al kal ma zá sa szem -
pont já ból ma gyar szer zõ mû vé nek kell te kin te ni a ma gyar
ál lam pol gár vagy ön ma gát ma gyar nak val ló szín mû író
vagy ze ne szer zõ ön ál ló szer zõ ként, il let ve társ szer zõi
vagy szer zõ tár si köz re mû kö dé sé vel al ko tott szín pa di mû -
vét,

48. szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség: a mû vé sze ti kép zé -
si te rü le ten, a mun ka kör nek meg fe le lõ alap- vagy mes ter -
kép zé si sza kon szer zett ok le vél lel ta nú sí tott vég zett ség és
szak kép zett ség vagy an nak meg fe lel tet he tõ ko ráb bi fõ is -
ko lai vagy egye te mi ok le vél lel ta nú sí tott vég zett ség és
szak kép zett ség, to váb bá ze ne- és tánc mû vé sze ti te vé keny -
ség ese té ben a ta ná ri vég zett ség.

Ha nincs a mû vé sze ti mun ka kör nek meg fe le lõ ha zai
szak irá nyú fel sõ fo kú kép zés, ak kor szak irá nyú fel sõ fo kú
vég zett ség nek kell te kin te ni a mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges szak má ban szer zett, az Or szá gos Kép zé si Jegy -
zék ben (a to váb bi ak ban: OKJ) sze rep lõ, szak mai vég zett -
sé get iga zo ló bi zo nyít vánnyal ta nú sí tott szak ké pe sí tést,
az OKJ-ben sze rep lõ szak ké pe sí tés nek tar tal mi lag meg fe -
lel tet he tõ vég zett sé get, il let ve min den ko ráb bi jog sza bály
alap ján szak mai vizs ga tel je sí té sé vel szer zett mû vé szi
vagy mû vé sze ti mun ka kör be töl té sé hez elõ írt szak mai
vég zett sé get;
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49. szín pad tech ni kai esz kö zök: épü let al ko tó ré szé nek
nem mi nõ sü lõ, a szín pa di elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség -
hez szük sé ges, il let ve azt se gí tõ mû sza ki (fény-, hang-, vi -
deo tech ni kai) esz kö zök, be ren de zé sek, to váb bá az ál lan dó 
ját szó he lyen kí vü li elõ adás hoz al kal ma zott szín pa di esz -
kö zök (mo bil szín pad),

50.  táj elõ adás: az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet lé te sí tõ
ok ira tá ban meg je lölt szék hely te le pü lé sen kí vül ját szott
elõ adás,

51. üze mel te tés: az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet tu laj do -
ná ban vagy tar tós hasz ná la tá ban ál ló, a mû vé sze ti alap te -
vé keny ség hez kap cso ló dó in gat lan és esz kö zök ren del te -
tés sze rû hasz ná la tá hoz fo lya ma to san szük sé ges szol gál ta -
tá sok, sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sa,

52. ven dé ge lõ adás: olyan szín há zi al ko tás, amely nek
elõ adá sá hoz szük sé ges szer zõi jo gok kal a fel hasz ná lá si
szer zõ dés alap ján meg ha tá ro zott idõ re vagy elõ adás szám -
ra a ven dég szín ház ren del ke zik, az elõ adás a ven dég szín -
ház ál tal szer zõd te tett al ko tó- és elõ adó mû vé szek mû vé szi
te vé keny sé gé vel jön lét re, és a fo ga dó szín ház szer ve zé sé -
vel, a fo ga dó szín ház költ ség ve té sé bõl ke rül a nyil vá nos -
ság elé.”

20.  §

Az Emtv. 46.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„46.  § (1) E tör vény nek az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze -

tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról
 szóló 2008. évi XCIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2011. évi LXXXVI. tör vénnyel (a to váb bi ak ban: mó do sí tó 
tör vény) meg ál la pí tott

a) 4.  § e)–f) pont ját 2012. már ci us 31-ét kö ve tõ en,
b) 5/B. § (1) be kez dé sé nek d) pont ját és (2) be kez dé sét

2012. má jus 1-jét kö ve tõ en,
c) 8.  § (2) be kez dé sét a mó do sí tó tör vény 24.  § (2) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pés nek a nap ján és
az azt kö ve tõ en in dult, il let ve meg is mé telt nyil ván tar tás ba
vé te li el já rá sok ra,

d) 16–20.  §-át és 24.  §-át a 2013. ja nu ár 1-jé tõl igény be
ve he tõ tá mo ga tá sok te kin te té ben,

e) 47.  § (2) be kez dé sé nek b) és f) pont ját 2012. már ci us
31-ét kö ve tõ en

kell al kal maz ni. A 2012. de cem ber 31-éig igény be vett
tá mo ga tás sal az e tör vény nek a tá mo ga tás igény be vé te le
nap ján ha tá lyos sza bá lyai sze rint kell el szá mol ni.

(2) 2018. ja nu ár 1-jé ig olyan szín ház, ba lett- és tánc -
együt tes is nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet té vagy ki -
emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet té mi nõ sít he tõ, amely te -
kin te té ben a 11.  § (2) be kez dés b) pont já ban vagy a 11.  §
(3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nem
áll nak fenn.

(3) A 20.  § (2) be kez dé sét a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet nek mi nõ sí tett szim fo ni kus ze ne ka rok ese té ben
2014. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(4) E tör vény nek a mó do sí tó tör vénnyel meg ál la pí tott
39.  § (5) és (6) be kez dé sét a mó do sí tó tör vény ha tály ba lé -
pé sé nek nap ján és az azt kö ve tõ en ki írt pá lyá za tok ra kell
al kal maz ni.

(5) Az Elõ adó-mû vé sze ti Ta nács tag ja i nak jog vi szo -
nya a mó do sí tó tör vény 24.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott ha tály ba lé pést kö ve tõ 15. na pon meg szû nik. Az Elõ -
adó-mû vé sze ti Ta nács a mó do sí tó tör vény ha tály ba lé pé se -
kor fo lya mat ban lé võ ügye i ben az érin tett bi zott ság jár el.
A mi nisz ter a bi zott ság tag ja it a mó do sí tó tör vény 24.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pést kö ve tõ 15
na pon be lül ké ri fel.”

21.  §

Az Emtv. 47.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy

a) a nyil ván tar tás ba vé tel re, a nyil ván tar tás hoz szük sé -
ges adat szol gál ta tá si kö te le zett ség re, az iga zo lás ki ál lí tá -
sá ra, va la mint a ha tó sá gi el len õr zés sel kap cso la tos ha tó sá -
gi el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

b) a nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek és a ki emelt 
elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek a 11.  § és a 12.  § alap ján
meg ál la pí tott kö rét,

c) a 6.  § (3) be kez dé se sze rin ti igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj mér té két az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben ki adott,

d) a fi ze tõ né zõ szám al só ha tá rát,

e) a szak mai pró ba já ték ra, il let ve pró ba ének lés re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

f) a pá lyá za ti el já rás hoz kap cso ló dó mi nõ ség biz to sí tá si 
szem pont rend szert,

g) a 24.  § (3) be kez dé se sze rin ti for rás ból nyúj tott tá -
mo ga tás – az Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott kul tu rá -
lis tá mo ga tá si prog ram mal össz hang ban – el szá mol ha tó
költ sé ge i nek kö rét, a be szá mo ló for mai és tar tal mi kö ve -
tel mé nye it, to váb bá a be szá mo ló be nyúj tá sá val és el fo ga -
dá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki adott,

h) a ki emelt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek nem mi nõ -
sü lõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet szá má ra a 24.  § (4) be -
kez dés c) pont ja sze rin ti for rás ból nyúj tott tá mo ga tás el -
osz tá sá nak, igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá -
sá nak és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó el len õr zé sé nek sza bá -
lya it az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben ki adott

ren de let ben ha tá roz za meg.”

22.  §

(1)  Az Emtv. 3.  § (1) be kez dé sé ben az „Al kot mány ban”
szö veg rész he lyé be az „Alap tör vény ben” szö veg lép.

(2)  Az Emtv. 23.  § (5) be kez dé sé ben „az EMT” szö veg -
rész he lyé be „az érin tett bi zott ság” szö veg rész lép.

(3)  Az Emtv. 25.  § (1) be kez dé sé ben a „köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Kjt.)” szö veg rész he lyé be a „Kjt.” szö veg lép.
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23.  §

(1)  A Beth len Gá bor Alap ról  szóló 2010. évi
CLXXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Bgatv.) 1.  § (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je le het az (1) be kez -
dés ben fog lalt cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben te vé keny -
ke dõ:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel nem ren -
del ke zõ, ma gát ma gyar nak val ló ter mé sze tes sze mély,

b) tár sa dal mi szer ve zet, ala pít vány, jo gi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ ön kor mány zat, va la mint az ál ta luk ala pí -
tott, il let ve fenn tar tott jo gi sze mé lyi sé gû in téz mény,

c) gaz da sá gi te vé keny sé get üz let sze rû en vég zõ jo gi
sze mély és jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság (a to váb bi ak ban: vál lal ko zás) ezen be lül kü lö nö -
sen mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás, va la mint

d) az egy ház, va la mint egy ház ál tal fenn tar tott hit éle ti,
ok ta tá si, gyer mek jó lé ti, kul tu rá lis és szo ci á lis in téz mény.”

(2)  A Bgatv. 3.  § b)–c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az Alap ból az 1.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt aláb bi
ked vez mé nye zet tek a kö vet ke zõ cé lok kö ré be tar to zó an
igé nyel het nek tá mo ga tást:]

„b) köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tást,
fej lesz tést vég zõ in téz mény és hát tér in téz mény; kul tu rá lis, 
nyom ta tott és elekt ro ni kus saj tó út ján meg va ló su ló tö meg -
tá jé koz ta tá si, egy há zi, if jú sá gi, szo ci á lis te vé keny sé get
foly ta tó, a tár sa dal mi fel zár kó zást és a szo ci á lis in teg rá ci ót 
elõ se gí tõ egész ség ügyi és egyéb szer ve zet (ide ért ve
a Szátv. 18.  §-ában meg ha tá ro zott szer ve ze tet is)

ba) az alap te vé keny sé gé nek (ala pí tá sá nak) meg fe le lõ
köz fel adat el lá tá sá ra;

bb) az eu ró pai uni ós tag ság gal és az Eu ró pai Unió ál tal
biz to sí tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos to -
vább kép zé si te vé keny ség el lá tá sá ra;

c) ön kor mány zat, azok tár su lá sa, szö vet sé ge

ca) az Eu ró pai Unió ál tal is tá mo ga tott ha tár men ti
prog ram cél já ra;

cb) ma gyar or szá gi te le pü lés sel kö zös inf ra struk tú ra ki -
ala kí tá sa, így kü lö nö sen utak, hi dak épí té se, kom mu ná lis
és kom mu ni ká ci ós cé lú tá mo ga tá sok, ter mé sze tes adott sá -
gok fo ko zott ki hasz ná lá sa, test vér te le pü lé si kap cso la tok
– kü lö nö sen a kul tu rá lis- és sport kap cso la tok – ki ala kí tá sa, 
erõ sí té se, kö zös kör nye zet vé del mi prog ra mok lét re ho zá sa, 
az Eu ró pai Unió kül sõ ha tár sza ka szán a kis ha tár for ga lom
fel té te le i nek meg te rem té se cél já ra;”

(3)  A Bgatv. 4.  § (5) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Költ ség ve té si tá mo ga tás ként:]

„b) ese ti tá mo ga tás”

[il le ti meg az Ala pot.]

(4)  A Bgatv. 6.  § (5) be kez dés b)–c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem le het a Kol lé gi um tag ja:]

„b) a MÁÉRT mun ká já ban részt ve võ – nem ma gyar
köz igaz ga tá si szerv ál tal de le gált –sze mély, il let ve an nak
kö ze li hoz zá tar to zó ja;

c) az Alap ke ze lõ szer ve ze té nek ve ze tõ je, igaz ga tó sá -
gá nak tag ja, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, to váb bá
az a sze mély, aki a ke ze lõ szer ve zet tel mun ka vi szony ban,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban, vagy más,
a Pol gá ri tör vény könyv rõl  szóló tör vény sze rin ti szer zõ dé -
ses jog vi szony ban áll;”

(5)  A Bgatv. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § (1) A Kol lé gi um ülé sei nyil vá no sak, de a Kol lé -
gi um zárt ülés tar tá sát is el ha tá roz hat ja. A zárt ülés rõl ké -
szült jegy zõ köny vet is nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(2) Az Alap mû kö dé sé nek nyil vá nos sá gát az Alap in -
ter ne tes hon lap ja (a to váb bi ak ban: hon lap) is biz to sít ja.
A hon la pon köz zé kell ten ni a Bi zott ság Alap pal kap cso la -
tos dön té se it, azok meg ho za ta lá tól (el fo ga dá sá tól) szá mí -
tott 15 na pon be lül. A hon la pon hoz zá fér he tõ vé kell ten ni
to váb bá az Alap mû kö dé sé vel kap cso la tos leg fon to sabb
jog sza bá lyo kat, az Alap és ke ze lõ szer ve ze té nek mû kö dé -
sé re vo nat ko zó va la mennyi ren del ke zést, va la mint a Bi -
zott ság és a Kol lé gi um tag ja i nak ne vét. A dön té sek nyil vá -
nos ság ra ho za ta lá ról a Bi zott ság az Alap ke ze lõ szer ve út -
ján gon dos ko dik.”

24.  §

(1)  E tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel
– a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2)  Az 1–6.  §, a 11.  §, a 13–21.  §, a 22.  § (2) és (3) be -
kez dé se és a 25.  § az e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 45. na -
pon lép ha tály ba.

(3)  A 7.  § és a 22.  § (1) be kez dé se 2012. már ci us 31-én
lép ha tály ba.

(4)  A 8–10.  § és a 12.  § 2012. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(5)  E tör vény 2012. má jus 2-án ha tá lyát vesz ti.”

25.  §

Ha tá lyát vesz ti az Emtv. 21.  § (3) be kez dé se, 30.  §
(6) be kez dé se, 46.  § (2)–(4) és (6) be kez dé se, 47.  § (3) be -
kez dé se, 50.  §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Le zsák Sán dor s. k.,
      köz tár sa sá gi el nök                 az Or szág gyû lés al el nö ke
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A Kormány 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról

szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2000. évi CXXXIII. tör vény 42. §-ában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont -
ról szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Kr.) 6. § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A hall ga tók nak nyúj tott hi tel vál to zó ka ma to zá sú.
A ka mat láb a kö vet ke zõ ele mek – szá za lé kos mér ték ben ki -
fe je zett – ér té ké bõl áll:]

„c) a hall ga tói hi tel rend szer mû kö dé si költ sé gét és
egyéb, be vé te lek kel nem el len té te le zett rá for dí tá sa it fe de -
zõ pré mi um.”

(2) A Kr. 6. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A Di ák hi tel Köz pont a mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um mér té két a Tár sa ság könyv vizs gá la tát vég zõ
könyv vizs gá ló val – az éves be szá mo ló könyv vizs gá la tá -
val egy ide jû leg – éven te fe lül vizs gál tat ni kö te les. A fe lül -
vizs gá lat ered mé nyét a Di ák hi tel Köz pont a kö vet ke zõ fél -
évek hall ga tói hi tel ka ma tá nak meg ál la pí tá sá hoz fi gye -
lem be ve he ti.”

2. §

A Kr. 13. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi telt fo rint ban a hi tel -
fel ve võ ren del ke zé se sze rin ti meg osz tás ban]

„b) a hi tel fel ve võ és a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal kö -
tött meg ál la po dás alap ján köz vet le nül a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény szá má ra utal ja, a fel sõ ok ta tás ban foly ta tott ta nul -
má nyok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben a hi tel fel ve võt ter he lõ
költ ség té rí tés meg fi ze té sé re, to váb bá a ta nul má nyok kal
kap cso la to san fel me rü lõ egyéb dí jak, költ sé gek fi nan szí -
ro zá sá ra, amennyi ben a Di ák hi tel Köz pont és a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény kö zött en nek le he tõ sé gé re elõ ze te sen
együtt mû kö dé si meg ál la po dás jött lét re.”

3. §

(1) A Kr. 14. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A hall ga tói hi tel tör lesz té sé re és be haj tá sá ra az
e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok, to váb bá – a vég re -
haj tás hoz va ló jog el évü lé si ide jé re vo nat ko zó ren del ke zé -

sek ki vé te lé vel – az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi
XCII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Art.) meg ha tá ro zott
ren del ke zé sek az irány adó ak. A vég re haj tás hoz va ló jog
a vég re haj tan dó kö ve te lés sel együtt évül el, a vég re haj tás -
hoz va ló jog el évü lé sét bár mely vég re haj tá si cse lek mény
meg sza kít ja. A tör lesz té si kö te le zett ség kez de te – a 23. §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – a hall ga tói jog vi -
szony meg szû né sé nek, leg ké sõbb azon ban a 40. élet év be -
töl té sé nek idõ pont ját kö ve tõ ne gye dik hó nap el sõ nap ja.”

(2) A Kr. 14. § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) A (2) be kez dés sze rin ti tör lesz tés sel érin tett, de
a 19. § (5) be kez dé sé nek a) pont ja alá nem tar to zó hi tel fel -
ve võ ké rel mez he ti a Di ák hi tel Köz pont nál a (4)–(5) be -
kez dés és a 23/A. § (4) be kez dés sze rint meg ál la pí tott tör -
lesz tõ rész le te össze gé nek mér sék lé sét. A tör lesz tõ rész let
mér sék lé sé nek le he tõ sé gé rõl a fi ze té si ké se de lem ese tén
kül dött ér te sí tõ ben a Di ák hi tel Köz pont tá jé koz tat ja a hi -
tel fel ve võt.”

4. §

(1) A Kr. 16. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ha a hi tel fel ve võ a tör lesz té si kö te le zett sé ge kez -
de tét kö ve tõ en is mé tel ten hall ga tói jog vi szonyt lé te sít,
a hall ga tói jog vi szo nya lé te sí té sé nek idõ pont já tól kez dõ -
dõ en tör lesz té si kö te le zett sé ge a 14. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé sé ig szü ne tel, fel té -
ve, hogy a hall ga tói jog vi szony lé te sí té sét leg ké sõbb az új
hall ga tói jog vi szony lé te sí tés el sõ ta nul má nyi fé lé vé nek
le zá rá sát kö ve tõ 3 hó na pon be lül jel zi a Di ák hi tel Köz -
pont nak. Ezen ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár.”

(2) A Kr. 16. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi tel fel ve võ – a Di ák hi tel Köz pont ál tal e cél ra rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyon – ké rel met nyújt hat be a Di ák hi -
tel Köz pont hoz tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té se
iránt:]

„b) a rok kant sá gi nyug díj ra, a rok kant sá gi já ra dék ra,
a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra, a re ha bi li tá ci ós já ra dék ra
va ló jo go sult ság”

[idõ sza ká nak (3)–(4) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott
ré szé re.]

(3) A Kr. 16. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a hi tel fel ve võt a cél zott ka mat tá mo ga tás 18. § (3) és
(5) be kez dé se sze rin ti biz to sí tá sá nak ide jé ig a tör lesz té si
kö te le zett ség szü ne tel te té se meg il le ti. A Di ák hi tel Köz -
pont a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sét en ge dé lye -
zi, ha a ké re lem a (2)–(3), il let ve (8) be kez dés ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe lel.”

(4) A Kr. 16. § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A rok kant sá gi nyug díj ban, rok kant sá gi já ra dék -
ban, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban, a re ha bi li tá ci ós já ra -
dék ban ré sze sü lõ hi tel fel ve võ a tör lesz té si kö te le zett ség
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szü ne tel te té sé nek alap já ul szol gá ló jog cí mét a ké rel mé hez 
csa tolt em lí tett nyug dí jat, já ra dé kot meg ál la pí tó, jog erõs
ha tá ro zat tal, emel lett a leg utol só nyug díj-fo lyó sí tá si, já ra -
dék fo lyó sí tá si csekk szel vén nyel vagy fi ze té si szám la ki vo -
nat tal iga zol hat ja. Ab ban az eset ben, ha a tör lesz té si kö te -
le zett ség szü ne tel te té sé nek alap já ul szol gá ló jog cí mét
a hi tel fel ve võ nem iga zol ja, ké rel me el uta sí tás ra ke rül.”

5. §

A Kr. 18. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18. § (1) A Hi tel fel ve võ – a köl csön fu tam ide jén be lül

– cél zott és tel jes ka mat tá mo ga tás ban ré sze sül a 16. §
(2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ szak ra, ha cél -
zott ka mat tá mo ga tás irán ti ké rel mét – a Di ák hi tel Köz pont 
ál tal az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – az el lá tá -
so kat fo lyó sí tó szerv iga zo lá sá val el lát va be nyújt ja a Di ák -
hi tel Köz pont hoz. A cél zott ka mat tá mo ga tás ra va ló jo go -
sult ság iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tum a tör lesz té si kö -
te le zett ség szü ne tel te té sé re va ló jo go sult ság iga zo lá sá ra is
szol gál.

(2) A cél zott ka mat tá mo ga tás anya gi fe de ze tét a csa -
lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) költ ség ve té sé ben kell biz -
to sí ta ni. A cél zott ka mat tá mo ga tás össze gét a mi nisz té ri -
um a Di ák hi tel Köz pont szám lá já ra a jo go sult hi tel fel ve võ
meg je lö lé sé vel ne gyed éven te utal ja át.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyom tat vány
alap ján a Di ák hi tel Köz pont dönt a cél zott ka mat tá mo ga -
tás ról, ké re lem nek helyt adó dön té sé ben meg je löl ve az
igény jo go sult ság kez dõ és vár ha tó utol só nap ját. A Di ák -
hi tel Köz pont dön té sét írás ban köz li a hi tel fel ve võ vel.

(4) Ha a cél zott ka mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó ké rel met
a Di ák hi tel Köz pont el uta sít ja, a hi tel fel ve võ a ka mat tá -
mo ga tás ra jo go sí tó fel té te lek nek va ló meg fe le lés meg ál la -
pí tá sa iránt ki fo gást nyújt hat be a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a to váb bi ak ban: Kincs tár) köz pont ja ré szé re az írás be li el -
uta sí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül. 

(5) Amennyi ben a Kincs tár jog erõs ha tá ro za tá ban
meg ál la pít ja, hogy a hi tel fel ve võ a ké re lem Di ák hi tel Köz -
pont hoz tör té nõ be nyúj tá sa kor az e ren de let sze rin ti igény -
be vé te li fel té te lek nek meg fe lelt, ak kor a ka mat tá mo ga tás -
ról a Kincs tár hoz ha tá ro za tot, meg je löl ve az igény jo go -
sult ság kez dõ és vár ha tó utol só nap ját. A Kincs tár ha tá ro -
za tát írás ban köz li a Di ák hi tel Köz pont tal és a hi tel fel ve -
võ vel.

(6) Ha a cél zott ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek
alap ját ké pe zõ jog cím nek a (3) vagy (5) be kez dés sze rint
meg je lölt idõ sza ká ra te kin tet tel vál to zás kö vet ke zik be,
ak kor azt a cél zott ka mat tá mo ga tást igény be ve võ hi tel fel -
ve võ nek a 16. § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti jo go sult ság
meg szû né sét, il let ve meg hosszab bí tá sát, va la mint a 16. §
(4) be kez dé se sze rin ti ke re sõ te vé keny sé ge meg kez dé sét

kö ve tõ 15 na pon be lül a Di ák hi tel Köz pont hoz írás ban
– a Di ák hi tel Köz pont ál tal az er re a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon – be kell je len te nie. A (3)–(5) be kez dés -
ben fog lal ta kat ez eset ben is al kal maz ni kell az zal, hogy
a jo go sult sá gi idõ nek a (3) és (5) be kez dés sze rin ti dön tés -
ben meg je lölt idõ pont elõt ti meg szû né sé hez iga zo lást csa -
tol ni nem kell.

(7) Ha a (3) és (5) be kez dés sze rin ti dön tés ben meg je -
lölt, a cél zott ka mat tá mo ga tás alap já ul szol gá ló jog cím
meg vál to zik, ak kor a hi tel fel ve võ nek az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint kell a cél zott ka mat tá mo ga tást ké -
rel mez nie.

(8) A cél zott ka mat tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé -
te le ese tén, a hi tel fel ve võ a Kincs tár jog erõs ha tá ro za ta
alap ján a ka mat tá mo ga tás nak a ha tá ro zat ki adá sá nak nap -
ján ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö velt össze gét a mi -
nisz té ri um szám lá já ra kö te les meg fi zet ni. A Kincs tár a jo -
go su lat lan igény be vé telt meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tát
meg kül di a mi nisz té ri um ré szé re.

(9) Nem szá mít jo go su lat lan igény be vé tel nek az, ha
a hi tel fel ve võ cél zott ka mat tá mo ga tás ra va ló jo go sult sá -
gá nak meg szû né sét a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül be je len ti, vagy a cél zott ka mat tá mo ga tás ra
va ló jo go sult ság más jog cí men meg il le ti, azon ban a ka -
mat tá mo ga tást fo lyó sí tó mi nisz té ri um to vább fo lyó sít ja az
ere de ti jog cím alap ján a Di ák hi tel Köz pont nak a ka mat tá -
mo ga tás össze gét.”

6. §

A Kr. 19. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé -
szül ki:

[A köl csön szer zõ dés meg szû nik]
„f) az egész ség ká ro so dást iga zo ló jog erõs ha tá ro zat

Di ák hi tel Köz pont hoz tör té nõ be nyúj tá sa kor, amennyi ben
a hi tel fel ve võ az or vo si szak vé le mény sze rint nem re ha bi -
li tál ha tó, és szak or vo si fe lül vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy
rok kant sá gi ál la po ta ma ra dan dó an és vég le ge sen rom lott,
egész ség ügyi fe lül vizs gá la ta nem szük sé ges.”

7. §

A Kr. 22. §-a a kö vet ke zõ (2a) be kez dés sel egé szül ki:
„(2a) A Di ák hi tel Köz pont a (2) be kez dés ren del ke zé -

se i tõl el té rõ en nem hi te les for dí tást is el fo gad azon nyel -
vek ese tén, ame lye ket a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le -
ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi C. tör vény ha tá lya alá
tar to zó ügyek ben el já ró ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl, va la mint
nyi lat ko zat té te li kö te le zett ség alá esõ szol gál ta tá sok fel so -
ro lá sá ról szó ló 33/2008. (II. 21.) Korm. ren de let 3. §
(3) be kez dé se alap ján el já ró ha tó ság az in ter ne tes hon lap -
ján köz zé tett.”
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8. §

Az Kr. 27. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Di ák hi tel Köz pont az egyes évek ben fel me rü lõ,
a ka mat be vé te lek ben fog lalt mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um mal nem fe de zett mû kö dé si költ sé ge it ak tív idõ -
be li el ha tá ro lás ként mu tat ja ki. Az el ha tá rolt költ sé gek tel -
jes fel ol dá sát kö ve tõ en a Di ák hi tel Köz pont az adott nap -
tá ri fél év ben (ka mat pe ri ó dus ban) a hall ga tói hi te lek ka ma -
tá ban meg té rült mû kö dé si költ sé get, va la mint egyéb, be -
vé te lek kel nem fe de zett rá for dí tá so kat fe de zõ pré mi um be -
vé tel és az adott nap tá ri fél év ben (ka mat pe ri ó dus ban)
tény le ge sen fel me rült mû kö dé si költ sé gek, va la mint
egyéb, be vé te lek kel nem fe de zett rá for dí tá sok kü lön bö ze -
tét a kü lön bö zet jel le gé tõl füg gõ en ak tív vagy passzív el -
ha tá ro lás ként mu tat ja ki. Egy adott ka mat pe ri ó dus ból
szár ma zó kü lön bö zet idõ be li el ha tá ro lá sa a so ron kö vet ke -
zõ ka mat pe ri ó dus ban ke rül meg szûn te tés re.

Az adott ka mat pe ri ó dus ból szár ma zó kü lön bö zet meg -
ha tá ro zá sa kor az elõ zõ ka mat pe ri ó dus ból szár ma zó kü lön -
bö zet idõ be li el ha tá ro lá sá nak fel ol dá sát is szá mí tás ba kell
ven ni. Az egyes ka mat pe ri ó du sok ban el ha tá rolt össze ge -
ket és azok meg szûn te té sét ana li ti ku san el kü lö ní tet ten kell 
nyil ván tar ta ni és az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té -
ben be kell mu tat ni.”

9. §

A Kr. a kö vet ke zõ 29/A. §-sal egé szül ki:

„29/A. § (1) E ren de let nek a hall ga tói hi tel rend szer rõl
és a Di ák hi tel Köz pont ról szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 114/2011. (VII. 7.) Korm.
ren de let tel (a to váb bi ak ban: mó do sí tó ren de let) meg ál la -
pí tott ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

(2) E ren de let nek a mó do sí tó ren de let

a) 3. §-ával meg ál la pí tott 14. § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott, egy összeg ben ese dé kes sé vált és meg nem fi -
ze tett hall ga tói hi tel tar to zás vég re haj tá sá hoz va ló jog el -
évü lé si ide jé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket ak kor le het al -
kal maz ni, ha az Art. 164. § (6) be kez dé se ér tel mé ben
a vég re haj tás hoz va ló jog el évü lé si ide je 2012. ja nu ár
1-jén még nem kez dõ dött el;

b) 4. § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 16. § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zés alap ján az új hall ga tói jog vi -
szony lé te sí té sét a mó do sí tó ren de let ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont já ban hall ga tói jog vi szony ban ál lók, az ak tu á lis ta -
nul má nyi fél év le zá rá sát kö ve tõ 3 hó na pon be lül je lent he -
tik be.”

10. §

A Kr. 19. § (3) be kez dé sé ben a „b) és c)” szö veg rész he -
lyé be a „b), c) és f)” szö veg lép.

11. §

Ha tá lyát vesz ti a Kr. 

a) 16. § (10) be kez dé se és

b) 27. § (2) be kez dé se.

12. §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) A 3. § (1) be kez dé se, a 4. § (2)–(4) be kez dé se és az
5. § 2012. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) A 6. § és a 10. § e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ har -
ma dik hó nap el sõ nap ján lép ha tály ba. 

Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök

HATÁROZATOK

A Kormány 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozata

a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges
feladatok kiegészítõ támogatásáról

A Kor mány 

1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 38. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a nem -
ze ti film ipar meg újí tá sa ér de ké ben szük sé ges fel ada tok ki -
egé szí tõ tá mo ga tá sá ra, va la mint a Ma gyar Moz gó kép
Köz ala pít vány tar to zás ál lo má nyá nak meg vá sár lá sa ér de -
ké ben 1500,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el a
Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2010. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si
tör vény) 1. mel lék let XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso -
la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet, 2. Az ál la mi va gyon nal 
kap cso la tos ki adá sok cím, 2. Hasz no sí tás sal kap cso la tos
fo lyó ki adá sok al cím, 4. Ál la mi tu laj do nú tár sa sá gok tá -
mo ga tá sa jog cím cso port, 1. Az MNV Zrt. tu laj do no si jog -
gya kor lá sá val kap cso la tos ki fi ze té sek jog cím ja vá ra, a
XI. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 3. Rend kí vü li kor mány za ti
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in téz ke dé sek cím ter hé re, el szá mo lá si kö te le zett ség gel, az
1. mel lék let sze rint; 

Fe le lõs: az át cso por to sí tá sért a nem zet gaz da sá gi mi-
nisz ter

az el szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért a 
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: az át cso por to sí tás ra azon nal

az el szá mo lá si kö te le zett ség re 2011. ok tó-
ber 31.

2. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 27. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben, a Ma -
gyar Moz gó kép Köz ala pít vány kö te le zett sé gál lo má nyá -
nak ren de zé sé re, va la mint az eh hez kap cso ló dó egyéb ki -
adá sok ra 970,0 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el
a költ ség ve té si tör vény 1. mel lék let XLIII. Az ál la mi va -
gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet,
2. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos ki adá sok cím, 2. Hasz -
no sí tás sal kap cso la tos fo lyó ki adá sok al cím, 4. Ál la mi tu -

laj do nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa jog cím cso port, 1. Az MNV 
Zrt. tu laj do no si jog gya kor lá sá val kap cso la tos ki fi ze té sek
jog cím ja vá ra, a XX. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um fe -
je zet, 20. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 26. Ala pít -
vá nyok, köz ala pít vá nyok ál tal el lá tott fel ada tok és ál ta luk
fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa al cím, 2. Kul tu rá lis
ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok jog cím cso port, 1. Ma gyar
Moz gó kép köz ala pít vány prog ram ja jog cím és a 2. Ma -
gyar Moz gó kép Köz ala pít vány mû kö dé se jog cím ter hé re,
a 2. melléklet szerint. 

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

Ha tár idõ: azon nal

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

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

1. mel lék let az 1238/2011. (VII. 11.) Korm. ha tá ro zat hoz

XI. Mi nisz ter el nök ség
XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok
Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2011.

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szá
m

Al-
cím-
szá
m

Jog-
cím-
csop.

-
szám

Jog-
cím-
szá
m

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szá
m

Ki-
emel

t
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.

-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.
-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –1500,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

296357 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

1500,0

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



Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1500,0 1500,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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2. mel lék let az 1238/2011. (VII. 11.) Korm. ha tá ro zat hoz

XX. Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok
Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

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

Költ ség ve té si év: 2011.

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám
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KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
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követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

228411 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –735,0

298324 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány mûködése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –235,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

296357 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

970,0

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

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
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követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám
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emelt
elõ-
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Feje-
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név
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név

Al-
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név

Jog-
cím-
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név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
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Jog-
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cím-
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név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

228411 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja –735,0

298324 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány mûködése –235,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 970,0 970,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány 1231/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia

(Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos
és kulturális együttmûködésrõl  szóló Egyezmény

szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kor mány
1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ge or gia

(Grú zia) Kor má nya kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu -
rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény (a to váb bi ak -
ban: szer zõ dés) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert vagy
az ál ta la ki je lölt sze mélyt a szer zõ dés be mu ta tott szö ve gé -
nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö ve -
ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si
ok ira tot ad ja ki;

4. jó vá hagy ja a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló kor mány -
ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A Kormány 1232/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény

Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos
és kulturális együttmûködésrõl  szóló Egyezmény

szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kor mány
1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ör -

mény Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti ok ta tá si, tu do má -
nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény
(a to váb bi ak ban: szer zõ dés) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert vagy
az ál ta la ki je lölt sze mélyt a szer zõ dés be mu ta tott szö ve gé -
nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg -
ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö ve -
ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si
ok ira tot ad ja ki;

4. jó vá hagy ja a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló kor mány -
ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

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

A köztársasági elnök 124/2011. (VII. 5.) KE
határozata

a Magyar Tudományos Akadémia
elnöki tisztségének megerõsítésérõl

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 2011. évi ren des köz -
gyû lé sé nek a mi nisz ter el nök út ján tett elõ ter jesz té sé re – az 
Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja, va la mint
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról szó ló 1994. évi
XL. tör vény 13. §-ának (1) be kez dé se alap ján – Pá lin kás
Jó zse fet, az MTA ren des tag ját a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia el nö ki tiszt sé gé ben meg erõ sí tem.

Bu da pest, 2011. jú ni us 22.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. jú ni us 29.

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

KEH ügy szám: IV-7/02658/2011.

A köztársasági elnök 126/2011. (VII. 5.) KE
határozata

egyetemi tanár rektori megbízásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la -
pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont ja alap ján, a nem ze -
ti erõ for rás mi nisz ter ja vas la tá ra a Pan non Egye te men

dr. Fri ed ler Fe renc egye te mi ta nárt

2011. jú li us 1-jé tõl 2015. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ tar -
tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2011. má jus 31.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. jú ni us 9.

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

KEH ügy szám: IV-3/02807/2011.
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A köztársasági elnök 127/2011. (VII. 5.) KE
határozata

egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la -
pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, a nem ze -
ti erõ for rás mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés ben
tett – ja vas la tá ra

dr. For rai Ju di tot, a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is -
ko la fõ is ko lai ta ná rát,

dr. Gás pár Csa ba Lász lót, a Wes ley Já nos Lel kész kép -
zõ Fõ is ko la egye te mi do cen sét,

dr. Hu bai Pé tert, a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko -
la fõ is ko lai ta ná rát és

dr. Lu kács Pé tert, a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is -
ko la fõ is ko lai ta ná rát

2011. jú li us 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2011. jú ni us 16.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:
Bu da pest, 2011. jú ni us 20.

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

KEH ügy szám: IV-3/03301/2011.

A köztársasági elnök 131/2011. (VII. 5.) KE
határozata

kitüntetés adományozásáról

A Köz tár sa ság El nö ké nek Ér dem ér me és a Köz tár sa ság
El nö ké nek Dí szok le ve le Érem mel ki tün te té sek ala pí tá sá -
ról szó ló 223/2010. (IX. 2.) KE ha tá ro zat 3. pont já ban fog -
lal tak alap ján

a ma gyar köl té szet ki emel ke dõ szín vo na lú an gol  for -
dításáért, nép sze rû sí té sé ért, az an gol szász nyelv te rü le ten
va ló el is mert sé gé nek elõ se gí té sé ért

Zoll man Pé ter mû for dí tó nak, a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE
ÉREMMEL

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. jú ni us 21.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: VIII-5/03459/2011.

A köztársasági elnök 132/2011. (VII. 5.) KE
határozata

kitüntetés adományozásáról

A Köz tár sa ság El nö ké nek Ér dem ér me és a Köz tár sa ság
El nö ké nek Dí szok le ve le Érem mel ki tün te té sek ala pí tá sá -
ról szó ló 223/2010. (IX. 2.) KE ha tá ro zat 3. pont já ban fog -
lal tak alap ján

az au ten ti kus ci gány tánc- és ze ne mû vé szet ma gas szín -
vo na lú mû ve lé sé ért és ápo lá sá ért 

Ha va si Ibo lya elõ adó mû vész nek,

a ma gyar és ci gány nép ze ne, va la mint a klasszi kus ze ne
csak nem négy és fél év ti ze des ki emel ke dõ szín vo na lú és
ki ma gas ló an si ke res ha zai és nem zet kö zi mû ve lé sé ért

Ök rös Osz kár elõ adó mû vész nek,

a dzsessz csak nem fél év szá za dos ki emel ke dõ szín vo -
na lú és ki ma gas ló an si ke res ha zai és nem zet kö zi mû ve lé -
sé ért, a ci gány dzsessz mû fa já nak lét re ho zá sá ért és a ha zai
dzsessz meg te rem té sé ben ját szott út tö rõ sze re pé ért

Szak csi La ka tos Bé la zon go ra mû vész nek,

az ütõ hang sze res dzsessz több mint hat év ti ze des ki -
emel ke dõ szín vo na lú és ki ma gas ló an si ke res ha zai és
nem zet kö zi mû ve lé sé ért, va la mint a ma gyar dzsessz kul tú -
ra ten ge ren tú li meg is mer te té sé ért

Tom my Víg elõ adó mû vész nek, a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE
ÉREMMEL

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2011. jú ni us 29.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: VIII-5/03517/2011.

A miniszterelnök 53/2011. (VII. 7.) ME
határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben –
a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett elõ ter jesz té sé re –

dr. Eng hy Sán dor egye te mi ta nárt a Sá ros pa ta ki Re for -
má tus Te o ló gi ai Aka dé mi án

– a 2011. jú li us 1-jé tõl 2014. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ -
tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

Köz le mény ha bi li tált dok to ri cí met szerzettekrõl

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Egye te mi Ha bi li tá ci ós Bi zott sá ga tu dat ja, hogy a le foly ta tott ha bi li tá ci ós el já -
rá sok ered mé nye ként ha bi li tált dok tor cí met nyert el:

Ál lam- és jog tu do má nyok
Hack Pé ter egye te mi ad junk tus (ELTE)

Tör té ne lem tu do má nyok
Loj kó Mik lós egye te mi ad junk tus (ELTE)
Ham mer Fe renc egye te mi ad junk tus (ELTE)
Ab lon czy Ba lázs György egye te mi ad junk tus (ELTE)
De á ky Zi ta egye te mi do cens (Szent Ist ván Egye tem)

Iro da lom tu do má nyok
Men czel Gab ri el la egye te mi ad junk tus (ELTE)
Hor váth Ág nes fõ is ko lai do cens (ELTE)

Fi lo zó fi ai tu do má nyok
Ba jo mi-Lá zár Pé ter fõ is ko lai ta nár (Zsig mond K. Fõ is ko la)
Pav lo vits Ta más egye te mi do cens (Sze ge di Tud. Egye tem)

Bi o ló gi ai tu do má nyok
Kris ka György egye te mi ad junk tus (ELTE)
Ta más Lász ló egye te mi do cens (ELTE)
Fo dor Fe renc egye te mi do cens (ELTE)

Fi zi kai tu do má nyok
Ré vész Ádám egye te mi ad junk tus (ELTE)

Dr. Ka rá csony And rás s. k.,
rek tor he lyet tes

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mények ve ze tõi, ok ta tói ál lás he lye inek be töl té sé re

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

SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pá lyá za tot hir det
a Köz mû- és Mély épí té si Tan szék re
egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A pá lyá zó fel ada ta:
–  a tan szék ál tal meg hir de tett tan tár gyak ok ta tá sa, elõ adá sok tar tá sa,
–  tan tár gyi prog ra mok és te ma ti kák ki dol go zá sa, azok fo lya ma tos fej lesz té se,
–  elõ adá sok rend sze res tar tá sa, szük ség sze rint gya kor la tok ve ze té se, rész vé tel a poszt gra du á lis kép zés ben,
–  ide gen nyel vû elõ adá sok tar tá sa,
–  rend sze res vizs gáz ta tás,
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–  tan köny vek, jegy ze tek, ok ta tá si se géd anya gok ké szí té se és a hoz zá be osz tott ok ta tók mun ká já nak irá nyí tá sa, el len -
õr zé se, az ok ta tói után pót lás ne ve lé se,

–  tu do má nyos di ák kö rö sök, év fo lyam dol go za tot, il let ve dip lo ma mun kát ké szí tõ hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa,
–  te vé keny rész vé tel az egye te mi, ka ri köz élet ben,
–  or szá gos és nem zet kö zi szak mai-köz éle ti te vé keny ség vég zé se,
–  ön ál ló tu do má nyos mun ka vég zé se, rend sze res ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos pub li ká ci ós te vé keny ség foly ta tá -

sa, tö rek vés tu do má nyos mû hely ki ala kí tá sá ra,
–  rend sze res kap cso lat tar tás a szak te rü le té hez kap cso ló dó ter me lé si gya kor lat tal, az új ku ta tá si ered mé nyek gya kor -

la ti al kal ma zá sá nak elõ se gí té se, fi gye lem mel kí sé ré se és a tan anyag ba va ló be épí té se,
–  elõ adá sok tar tá sá val ak tív rész vé tel ha zai és kül föl di szak mai ta nács ko zá so kon, kon fe ren ci á kon.
A pá lyá zat fel té te lei:
–  fe lel jen meg az egye te mi do cen si kö ve tel mé nyek nek,
–  szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
–  geo tech ni kai és szer ke zet épí té si ter ve zõi gya kor lat,
–  ta laj me cha ni ka, víz épí tés, kör nye zet vé de lem te rü le térõl al kal ma zá si szin tû szá mí tó gé pes mo del le zõ prog ra mok is -

me re te,
–  tu do má nyos fo ko zat,
–  leg alább nyolc éves szak mai gya kor lat, amely bõl leg alább öt év ok ta tói-ku ta tói mun ka,
–  áll jon a Kar ral köz al kal ma zot ti jog vi szony ban,
–  ren del kez zen leg alább egy vi lág nyelv bõl „C” tí pu sú kö zép fo kú ál la mi vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs gá val,
–  több éves tu do má nyos te vé keny ség,
–  a tu do má nyos mun kás sá got bi zo nyí tó pub li ká ci ós te vé keny ség,
–  bün tet len elõ élet.
Elõnyt je lent:
–  mély épí té si nagy mû tár gyak ter ve zé sé ben va ló jár tas ság,
–  ta laj me cha ni kai, köz mû- és víz épí té si, va la mint kör nye zet vé del mi komp lex szak tu dás
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét és be osz tá sát,
–  a pá lyá zó ed di gi szak mai mun ká já nak rész le tes le írá sát,
–  szak mai, tu do má nyos, ok ta tói mun ká já nak ered mé nye it,
–  a ma gyar és ide gen nyel vû be mu tat ko zó elõ adás té má ját és váz la tát,
–  meg je lent ön ál ló vagy társsszer zõk kel el ké szí tett pub li ká ci ó it,
–  a kon fe ren ci á kon meg tar tott elõ adá sa i nak jegy zé két.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
–  rész le tes, szak mai, fény ké pes ön élet raj zot,
–  is ko lai vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok má so la ta it,
–  fon to sabb pub li ká ci ók jegy zé két,
–  há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
–  nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bály ban és az in téz mé nyi sza -

bály zat ban meg je lölt bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót a Köz mû és Mély épí té si Tan szék ve ze tõ je, Dr. Te le kes Gá bor fõ is ko lai ta nár

ad. A pá lyá za tot a SZIE Ybl Mik lós Épí tés tu do má nyi Kar dé kán já hoz (1146 Bu da pest, Thö köly út 74.) kell meg kül de ni
öt pél dány ban, a meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ -
en a ha tár idõ ben be ér ke zõ pá lyá za ti anya gok pá lyáz ta tá sát az egye tem fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend szer sza bá lya i -
nak meg fe le lõ en le foly tat ja, majd dönt, mely nek ered mé nyé rõl a pá lyá zók (te le fo non vagy e-mai len vagy írás ban) tá jé -
koz ta tást kap nak.

Az el uta sí tott pá lyá za tok irat anya ga it a dön tést kö ve tõ en 90 na pig át le het ven ni az Ybl Mik lós Épí tés tu do má nyi Kar
Dé ká ni Hi va ta lá ban (1146 Bu da pest, Thö köly út 74.). A 90 na pos ha tár idõn túl a pá lyá za ti anya gok meg sem mi sí tés re ke -
rül nek, ezért a pá lyá zat hoz csa to lan dó ok má nyo kat fény má so lat ban kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be adá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül tör té nik.

Dr. Ma ko vé nyi Fe renc s. k.,
dé kán
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A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det
El mé le ti Tan szé kén
1 fõ egye te mi do cen si ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi do cens fel ada tai:
–  mû ve lõ dés tör té net, iro da lom tör té net, ku ta tás mód szer tan cí mû tár gyak ok ta tá sa a tánc mû vész-, va la mint a tánc pe -

da gó gus-kép zés ben,
–  a hall ga tók tu do má nyos pá lyá za ta i nak gon do zá sá ban, ér té ke lé sé ben va ló rész vé tel,
–  szak dol go za tok té ma ve ze té se,
–  mû ve lõ dés tör té net tár gya an gol nyel vû ok ta tá sa a kül föl di hall ga tók nak,
–  ak tív rész vé tel az El mé le ti Tan szék ok ta tó- és ku ta tó mun ká já ban és a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la tes tü le te i -

nek mun ká já ban,
–  rész vé tel a tu do má nyos ki ad vá nyok szer kesz té sé ben,
–  köz re mû kö dés a fõ is ko la ha zai és nem zet kö zi kap cso la ta i nak ki ala kí tá sá ban.

Pá lyá za ti fel té te lek:
–  egye te mi vég zett ség,
–  iro da lom tu do má nyi dok to ri (PhD) fo ko zat,
–  fel sõ ok ta tás ban szer zett leg alább 4 év ok ta tói ta pasz ta lat,
–  iga zolt pub li ká ci ós te vé keny ség a tánc tu do mány te rü le tén,
–  an gol nyelv bõl kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga.
A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elõnyt je lent:
–  MTA Tánc tu do má nyi Mun ka bi zott sá gi tag ság,
–  la tin nyev is me re te,
–  rész vé tel a Tánc tu do má nyi Köz le mé nyek cí mû fo lyó irat szer kesz té sé ben.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
–  rész le tes szak mai ön élet raj zot,
–  a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát,
–  a szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot és nyelv tu dást ta nú sí tõ ok ira tok má so la tát,
–  há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
–  nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és a fõ is ko lai sza -

bály za tok ban rög zí tett bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer jék.
A pá lyá za to kat leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30-ig, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la rek to rá hoz cí mez ve kell be -

nyúj ta ni pos tai úton a fõ is ko la cí mé re (1372 Bu da pest, Pf. 439), vagy sze mé lye sen a fõ is ko la rek to ri tit kár sá gá ra (1145
Bu da pest, Co lum bus u. 87–89., fõ épü let 1. eme let). Kér jük, a bo rí ték ra szí ves ked je nek rá ír ni: „REKT-2011-001056,
egye te mi do cens”.

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

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

Rö vi dí té sek:

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

 Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Aszód Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2170 Aszód,  
Sza bad ság tér 9.
Tel./fax: (28) 500-660,
(28) 500-661

Vá ro si Óvo da  
(Szi vár vány Óvo da)
2170 Aszód,
Fa lu já rók út ja 5.
(szék hely)

Ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet, fõ is ko lai szin tû 
óvo da pe da gó gu si v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus 
szak vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,

ÁEI: 2012. jan. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
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Nap su gár Óvo da
2170 Aszód,  
Szent Im re u. 1. 
(te lep hely)

Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: a jog sza bá lyok ban, az
in téz mény szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott óvo da ve ze -
tõi fel ada tok el lá tá sa – a
pe da gó gi ai mun ka szak mai 
irá nyí tá sa, ve ze té se, az in -
téz mény tör vé nyes mû köd -
te té sé nek, ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá nak biz to sí tá sa, a 
szék hely és te lep hely óvo -
da kö zöt ti kap cso lat tar tás
meg szer ve zé se.  Az irá nyí -
tá sa alá tar to zó sze mé lyek
szá ma: 31 fõ. 

va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.  Ma -
ga sabb ve ze tõ el lá tá sá ra
meg bí zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
lé te sí tett ha tá ro zat lan ide -
jû köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ba ki ne vez he tõ.
Elõny: leg alább 1–3 év
vgy.
Elv árt kom pe ten ci ák:
együtt mû kö dé si és kom -
mu ni ká ci ós kész ség, ve ze -
té si-szer ve zé si kész ség,
prob lé ma meg ol dó ké pes -
ség, a szak mai mun ka te -
rén igé nyes, pre cíz, pon tos 
mun ka vég zés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti
anyag vé le mé nye zé si ha tár -
ide jét kö ve tõ tes tü le ti ülé sen
a pá lyá za to kat a kép vi se lõ-
tes tü let bí rál ja el és hoz za
meg a dön tést a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sát
kö ve tõ en.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel (3 ere -
de ti pél dány ban), vég zett sé -
get iga zo ló om. (al kal ma zás
ese tén ere de ti ok le vél be mu -
ta tá sa mel lett), b., nyi lat ko zat 
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra
vo nat ko zó an, hogy ve le
szem ben a Kjt. 41. § (2) be -
kez dé se sze rin ti össze fér he -
tet len ség nem áll fenn, adat -
vé del mi nyi lat ko zat [Kjt.
20/A. § (5) bek. b) pont]. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat
Aszód” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. (A pá lyá zat pos -
tai úton tör té nõ be nyúj tá sá -
nak fel té te le, hogy azt leg ké -
sõbb a be adá si ha tár idõ nap -
ján aján lott kül de mény ként
pos tá ra ad ják.)  
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak a jo got a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá ra.
Pc., f.: Sztán Ist ván 
pol gár mes ter
Tel.: (28) 500-666 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
aug. 15.

Fa rád Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9321 Fa rád,  Fõ u. 21.
Tel./fax: (96) 279-142

Fa rá di Óvo da és 
Bo gyosz lói Egy sé ges 
Óvo da-Böl csõ de  
9321 Fa rád,  
Fe nyõ fa u. 5.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú óvo -
da pe da gó gus szak kép zett -
ség, szak vizs ga, leg alább
3-5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko zat-

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
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Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ve ze tõi be osz tás sal
össze füg gõ fel ada tok 
el lá tá sa.

té te li el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 3–5 év
óvo da ve ze tõ be osz tás ban
szer zett vgy.

Pbhi: 2011. aug. 11.
Pe hi: 2011. aug. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok a 
vé le mé nye zé si ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülé sen ke rül nek el bí rá -
lás ra. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get és szak vizs gát iga zo ló 
hi te les om., b., szak mai ön.,
vpr., adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
936/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ.
Pc.: Fa rád Köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Sza lai Zol tán
pol gár mes ter 

Is ko la igaz ga tó

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

1 2 3 4

Aj ka Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
8400 Aj ka,
Sza bad ság tér 12.
Tel.: (88) 521-102 
Fax: (88) 212-794 

Aj kai Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um
8400 Aj ka,
Bró dy Im re u. 2.

Te lep he lyei:  Bán ki Do nát
In téz mény egy ség
8400 Aj ka,
Bró dy Im re u. 2.

Ber csé nyi Mik lós
In téz mény egy ség
8400 Aj ka,
Fel sõ csin ge ri u. 1. 

Igaz ga tó, ma ga sabb ve ze -
tõi meg bí zás a ki ne ve zés
sze rin ti mun ka kör mel lett 
(tel jes mun ka idõ)

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés sze rin ti egye te mi
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: kö zép is ko lai vgy.,
fel sõ fo kú in for ma ti kai v. 

ÁEI: 2011. dec. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pe hi: 2011. nov. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get ta nú sí tó om.,
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, nyi lat -
ko zat va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, a pá lyá zat ban elõ írt to -
váb bi kö ve tel mé nyek iga zo -
lá sá ra vo nat ko zó ok ira tok,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
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Lf.: a több cé lú köz ok ta tá si
in téz mény ve ze té se az ala -
pí tó ok irat ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint. 

A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. A kép vi se lõ-tes -
tü let fenn tart ja a jo got a 
pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá ra.
Pc.: Schwartz Bé la 
pol gár mes ter  
f.: tel.: (88) 521-136, il let ve
sze mé lye sen az 
in téz mény ben. 

Deb re cen Me gyei Jo gú 
Vá ros Ön kor mány za tá nak
Köz gyû lé se 
4026 Deb re cen, 
Kál vin tér 11.
Tel.: (52) 517-601
Fax: (52) 517-603 

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény
4024 Deb re cen, 
Kos suth u. 44.
Igaz ga tó

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok ve ze tõi irá nyí tá -
sa, kü lö nös te kin tet tel a
Kö zokt.tv-ben, az MKM
ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII.
tv.-ben és an nak vég re haj -
tá si ren de le té ben fog lal tak -
ra.

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1) be kez dé se sze rin ti v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év – a Kö zokt.tv.
8. § (5)–(6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott – szgy., a
Kö zokt.tv. 16. § (2) be -
kez dés b) pont ja sze rint
bün tet len elõ élet és cse -
lek võ ké pes ség.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti (pe da gó gus)
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. nov. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
4 év 9 hó nap ra szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
tént köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Korm. ren -
de let 5. § (9) és (13) be kez -
dé se i ben fog lal tak nak 
meg fe le lõ en.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyáz ta tó mi nõ sí ti a pá -
lyá zó szak mai kon cep ci ó ját,
ve ze tõi ké pes sé ge it, rá ter -
mett sé gét, pá lyá za tá nak Deb -
re cen Vá ros in téz ke dé si ter -
vé hez és az Ön kor mány za ti
Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram -
já hoz va ló il lesz ke dé sét.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, kü lö nös fi gye lem mel
Deb re cen vá ros köz ok ta tá si,
fel adat-el lá tá si, in téz mény há -
ló zat-mû köd te té si és fej lesz -
té si ter vé ben, va la mint az in -
téz mény el fo ga dott pe da gó -
gi ai prog ram já ban és az Ön -
kor mány zat Mi nõ ség irá nyí tá -
si Prog ram já ban fog lal tak ra,
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, amennyi ben
van: tu do má nyos fo ko za tot,
ál la mi nyelv vizs gát iga zo ló
om., b., nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen tör -
té nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat. A pá lyá za tot
6 pél dány ban (1 pld. va la- 
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mennyi tar tal mi ele met, 
5 pld. – ame lyek kö zül 
1 elekt ro ni kus adat hor do zón
nyúj tan dó be – csak az in téz -
mény ve ze té sé re vo nat ko zó
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket is rész le te zõ prog ra mot
tar tal maz za). 
Pc.: Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros Pol gár mes te ri 
Hi va ta la, Hu mán Fõ osz tály
f.: tel.: (52) 517-607  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. júl. 11.

He ves Me gyei Köz gyû lés
Hu mán Erõ for rás 
Bi zott sá ga
3300 Eger,
Kos suth L. u. 9.
Tel.: (36) 521-340  
Fax: (36) 521-428 

Jó zsef At ti la 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um 
3200 Gyön gyös,
Kó csag u. 36–38.

Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ) 

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

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló, 
il let ve a meg bí zás sal egy -
ide jû leg lé te sí ten dõ ha tá -
ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy a Kö zokt.tv.
128. § (8) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ
pe da gó gus szak vizs gá val
egyen ér té kû v., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.
Elõny: leg alább 3 év 
köz ok ta tá si in téz mény ben
vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zás idõ tar ta ma: Kjt. és Korm. 
ren de let 5. § (2) és (14) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ el sõd le ges köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni el sõ tes tü le ti
ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
leg alább 5 év szgy.-t iga zo ló
szak mai ön., az ál lás hely be -
töl té sé hez szük sé ges vég zett -
sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló
hi te les om., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ és a fenn tar -
tói stra té gi ai cé lok meg va ló -
su lá sát cél zó fej lesz té si el -
kép ze lé se ket, b., nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény for má já -
ban, 2 nyom ta tott, össze fû -
zött pél dány ban, és 1 CD 
le me zen, elekt ro ni kus 
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for má ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: He ves Me gye fõ jegy zõ je 
f.: te le fo non. 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 11.

Het ve hely-Okor völgy-
Szent ka ta lin Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le tei 
7681 Het ve hely,
Rá kó czi u. 36.
Tel.: (73) 578-528

Het ve he lyi Ál ta lá nos 
Is ko la és Óvo da 
7681 Het ve hely,
Rá kó czi u. 30.
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: biz to sít ja az in téz mény 
szak sze rû, tör vé nyes mû -
kö dé sét és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sát. Gon dos ko dik
az in téz mény ben fo lyó
szak mai te vé keny ség fel té -
te le i rõl. Ko or di nál ja és el -
len õr zi az in téz mény ben
mû kö dõ pe da gó gi ai te vé -
keny sé ge ket. Gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat.

Fõ is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, bün tet len 
elõ élet, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
Elõny: köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett, leg alább 5 év
vgy., két tan nyel vû ok ta -
tás te rü le tén szer zett gya -
kor lat.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2021. aug. 15-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 11.
Pe hi: 2011. aug. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., 5 év re szó ló vpr. és fej -
lesz té si el kép ze lé sek, szak -
mai ön., ké pe sí tést iga zo ló
om., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Wág ner Antal
polgármester

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

Batt hy ány Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la
3014 Hort,
Baj csy-Zsi linsz ky út 23.
Igaz ga tó

Fõ is ko lai szin tû pe da gó -
gu si v., leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., leg alább 
5 év szak mai ta pasz ta lat,
pe da gó gus szak vizs ga,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. szept. 15.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 9.
Pe hi: 2011. szept. 14.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get, il let ve pe da gó gu si szak -
vizs gát iga zo ló om., b., a leg -
alább 5 év szgy. iga zo lá sa,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  A pá lyá za tot sze -
mé lye sen vagy pos tai úton,
„Is ko la igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Hort Köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
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Nyer ges új fa lu Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2536 Nyer ges új fa lu,
Kos suth L. u. 104–106.
Tel.: (33) 514-320
Fax: (33) 514-355 

Kerns tok Ká roly 
Ál ta lá nos Is ko la
2536 Nyer ges új fa lu,
Fel sza ba du lás tér 1.
Igaz ga tó

Lf.: az egy te lep hellyel 
és egy tag in téz ménnyel
(Ba jót) ren del ke zõ né met
nem ze ti sé gi nyel vet ok ta tó
ál ta lá nos is ko la szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás,
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, dön tés az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó -
gus v., leg alább 5 év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal 
tör té nõ meg bí zás ese tén
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. okt. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., rész le tes szak mai ön.,
szgy. iga zo lá sa, b., vpr., 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Nyer ges új fa lu Vá ros
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: tel.: (33) 514-341
www.nyergesujfalu.hu 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Fót Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2151 Fót, 
Vö rös marty tér 1.
Tel.: (27) 535-395
Fax: (27) 358-232 

Egye sí tett Szo ci á lis 
Egész ség ügyi és 
Pe da gó gi ai Szol gá lat 
2151 Fót,
Szt. Be ne dek u. 15.
Igaz ga tó

Az in téz mény ön ál ló költ -
ség ve té si szerv. 
Szer ve ze ti egy sé gei:  
Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont, Egész ség ügyi Szol -
gá lat (Is ko la Egész ség ügyi
Szol gá lat, Vé dõ nõi Szol gá -
lat), Ne ve lé si Ta nács adó,
Csa lád se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá lat.

Lf.: az in téz mény egyé ni
fe le lõs sé gû irá nyí tá sa, a
szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dés, a he lyi igé nyek nek
meg fe le lõ, szín vo na las
mun ka, az éssze rû és ta ka -
ré kos gaz dál ko dás biz to sí -
tá sa.

Szo ci á lis, pszi cho ló gi ai
vagy egész ség ügyi te rü le -
ten szer zett egye te mi-fõ is -
ko lai v., fel sõ fo kú v., vagy 
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a gyer mek vé -
de lem, a szo ci á lis el lá tás,
az egész ség ügyi el lá tás 
il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör ben 
szer zett leg alább 5 év
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa. 
Elõny: köz gaz da sá gi, jo gi, 
vagy ál lam igaz ga tá si fel -
sõ fo kú v., 1–3 év, az in -
téz mény pro fil já nak meg -
fe le lõ vgy., azo nos fel té -
tel lel ren del ke zõ pá lyá zók 
ese té ben az in téz mény ben
je len leg is dol go zó 
pá lyá zó.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 2012. szept.
30-ig, 1 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Új on nan lé te sí tett jog vi szony 
ese tén – a Kjt. 21. § (4) be -
kez dé se ki vé te lé vel – 3 hó -
nap pró ba idõ ki kö té se kö te -
le zõ.  
Pbhi: 2011. aug. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sá ra kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés  ke re te in be lül 2011. 
szept. 30-ig ke rül sor.
A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár -
ide jé tõl füg get le nül a kép vi -
se lõ-tes tü let ko ráb bi idõ pont -
ban is dönt het a pá lyá zó 
sze mé lyé rõl.
A pá lyá zó kat a pon tos idõ -
pon tok ról ér te sí tik.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
ma ga sabb vp. a pót lék alap
300%-a, va la mint Fót Vá ros
Ön kor mány za ta ál tal 
biz to sí tott ma ga sabb vp.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get és
szgy.-t iga zo ló om., b., 
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, a
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra 
vo nat ko zó an, hogy a 
gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról 
szó ló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, nyi lat -
ko zat, hogy nem áll cse lek -
võ ké pes sé get kor lá to zó 
vagy ki zá ró gond nok ság
alatt, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
aján lott pos tai kül de mény -
ként, „In téz mény ve ze tõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pá lyá zat bon tás 2011. 
szept. 5. na pon 14 óra kor
lesz a pá lyá zók rész vé te lé vel. 
Pc.: Fót Vá ros Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
f.: Dó rá né 
dr. Kuz mann Ka tin ka
Tel.: (27) 535-365/109 m. 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 30. 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l mó -
dunk ban meg je len tet ni.



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

Óvo da pe da gó gus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Cso da or szág Óvo da
9737 Bük, 
Szé che nyi u. 23.
Tel.: (94) 558-456 

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

Fel sõ fo kú, vagy fõ is ko lai
óvo da pe da gó gu si v.
Elõny: nyelv is me ret. 

ÁEI: 2011. okt. 22.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., hi te les om., ön. 
Pc.: Cso da or szág Óvo da 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
5055 Jász la dány,
Pe tõ fi u. 11. 
Tel.: (57) 453-694 
E-ma il: 
óvo da.jasz la dany@in vi -
tel.hu    

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

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
Pc.: Ta má si Ist ván né
óvo da ve ze tõ 
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Ta ní tó, ta nár

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

1 2 3 4

Bé ke fi An tal 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8430 Ba kony szent ki rály,
Is ko la tér 9.
Tel.: (88) 585-350,  
06 (30) 905-5179

Föld rajz–fi zi ka–tech ni ka
sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re, 
tel jes mun ka idõ)

Rajz-vi zu á lis ne ve lés 
sza kos ta nár
(ha tá ro zott idõ re, 
rész mun ka idõ) 

Fõ is ko lai v., 
leg alább 3–5 év szgy.

Fõ is ko lai v., leg alább 1–3
év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 12.
Pe hi: 2011. aug. 18.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön., mo ti vá ci ós 
le vél.
Pc.: Hor to bá gyi né
Gön dör Ka ta lin
igaz ga tó 

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 12.
Pe hi: 2011. aug. 26.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön., mo ti vá ci ós 
le vél.
Pc.: Hor to bá gyi né
Gön dör Ka ta lin
igaz ga tó

Ros ti Pál Gim ná zi um,
Ál ta lá nos és Szak kép zõ
Is ko la
2400 Du na új vá ros, 
Bar tók Bé la tér 2–4.
E-ma il: 
pos ta@ros ti.su li net.hu

Tör té ne lem–ének-ze ne,
vagy tör té ne lem– egyéb 
sza kos ta nár
(ha tá ro zott idõ re)

Lf.: tör té ne lem, ének-ze ne
tan tár gyak ok ta tá sa 
9–12. év fo lya mon.

Egye te mi v., fel hasz ná lói
szin tû MS Win dows
NT/2000/XP, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet. 
Elõny: ének-ze ne sza kos
v.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. aug. 10.
Pe hi: 2011. aug. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot
az is ko la ve ze tõ ség és a 
szak mai ve ze tés bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., rész le tes szak mai ön.,
egye te mi vagy fõ is ko lai om., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni.

Hu nya di Já nos 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la,
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény,

Köz gaz dász ta nár

Né met–bár mely sza kos 
ta nár

Tör té ne lem–ké mia sza kos
ta nár

Egye te mi vagy fõ is ko lai v.

Egye te mi v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pe hi: 2011. aug. 16.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
Pc.: Hu nya di Já nos 
Gim ná zi um, Szak kép zõ
Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény,
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Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Ne ve lé si Ta nács adó 
és Kol lé gi um 
5800 Me zõ ko vács há za,
Sár me zey End re u. 63.
Pf.: 48.  
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Ma gyar–bár mely sza kos
ta nár Rajz–vi zu á lis 
kom mu ni ká ció sza kos 
ta nár

Lo go pé dus
(oros há zi in téz mény-
egy ség)

Kon duk tor–
gyógy pe da gó gus ta nár
(oros há zi in téz mény egy -
ség)

Egye te mi vagy fõ is ko lai
v.

Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mény, 
Ne ve lé si Tanácsadó és
Kollégium 

Mérk-Vál laj 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
4352 Mérk,  
Bé ke u. 19. 
Tel./fax: (44) 554-044 

Mérk-Vál laj ÁMK 
Vál la ji Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
4351 Vál laj,
Sza bad ság tér 1–3. 
Ta ní tó – né met
(ha tá ro zott idõ re, 
tel jes mun ka idõ) 

Lf.: ta ní tói fel ada tok, 
né met nyelv ok ta tás.

Fõ is ko lai szin tû 
szak irá nyú pe da gó gus v.,
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 3–5 év
szgy. ta ní tó – né met, fel -
hasz ná lói szin tû szá mí tó -
gé pes is me ret, né met
(sváb) nép is me ret, ha gyo -
má nyok is me re te.
Elv árt kom pe ten ci ák: 
ki vá ló szin tû ön ál ló ság,
együtt mû kö dé si kész ség,
fe le lõs ség tu dat, konf lik -
tus ke ze lés, to le ran cia. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 11.
Pe hi: 2011. aug. 24.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ki ne ve zé si
jog kör gya kor ló ja sze mé lyes
el be szél ge tés re ki zá ró lag a
pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal -
tak nak min den ben meg fe le lõ 
pá lyá zó kat hív ja be.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om.,
ön., jo go sít vány má so la ta.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
112/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: ta ní tó – 
né met.
Pc.: Mérk-Vál laj Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont 
f.: Vil mos né Hor váth Ildikó
Tel.: 06 (30) 527-4776 

Bem Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
3521 Mis kolc,
Mis kol ci u. 38/A.
Tel.: (46) 405-124 
Fax: (46) 525-232
E-ma il: tit kar no@be mis ko -
la.t-on li ne.hu 

An gol– in for ma ti ka sza kos
ta nár

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pe hi: 2011. aug. 19.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ké pe sí tést iga zo ló hi te les om. 
Pc.: Var gá né Né zõ Má ria
igaz ga tó
f.: te le fo non.
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Nagy atá di Köz ok ta tá si 
In téz mény
7500 Nagy atád,
Ba ross G.
Tel.: (82) 504-145
E-ma il: nki@ar padf-na.su -
li net.hu 

Fa fú vós sza kos ta nár
(fõ ál lás)

Réz fú vós sza kos ta nár
(fõ ál lás) 

Ze ne ta ná ri ké pe sí tés ÁEI: 2011. szept. 1.
Pró ba idõs vagy gya kor no ki
ki ne ve zés.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nést kö ve tõ 30 na pon be lül.
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõt
kö ve tõ 15 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
szük ség es etén szl., vagy 
szol gá la ti szo ba.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ké pe sí tést iga zo ló om., 
szak mai ön.  
Pc.: Sza kály né Pin tér Má ria
igaz ga tó 

VM DASzK, Szak kép zõ
Is ko la – Uj he lyi Im re 
Me zõ gaz da sá gi és Köz gaz -
da sá gi Szak kö zép is ko la és
Kol lé gi um Szent lõ rin ci
Tag in téz mény
7940 Szent lõ rinc,
Er zsé bet u. 1.
Tel.: (73) 570-107
Tel./fax: (73) 371-035

Szak mai ta nár
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re, 1 év)

Ké mia sza kos ta nár
(rész mun ka idõs: 8 óra, 
ha tá ro zott idõ re, 1 év)

Egye tem, ag rár köz gaz -
dász, köz gaz dász v., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet.

Egye tem, ké mia sza kos v., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 2.
Pe hi: 2011. aug. 18. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vég -
zett sé get iga zo ló om., b.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton, „Szak mai
ta nár mun ka kör” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: VM DASzK, Szak kép zõ 
Is ko la – Uj he lyi Im re Me zõ -
gaz da sá gi és Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um Szent lõ rin ci 
Tag in téz mény
E-ma il: 
uj he lyi.igaz ga to@gma il.com

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 2.
Pe hi: 2011. aug. 18.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vég -
zett sé get iga zo ló om., b.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton, „Ké mia
ta nár mun ka kör” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: VM DASzK, Szak kép zõ 
Is ko la – Uj he lyi Im re Me zõ -
gaz da sá gi és Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um Szent lõ rin ci 
Tag in téz mény
E-ma il:
ujhelyi.igazgato@gmail.com 
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Fe ke te Lász ló Ze ne is ko la – 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
5350 Ti sza fü red,
Pi ac tér 4.
Tel.: (59) 511-274
Tel./fax: (59) 511-275 

Ütõ sza kos ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re, 
rész mun ka idõs: 
he ti 11 óra)

Fõ is ko lai v., ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 201. aug. 2.
Pe hi: 2011. aug. 9.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
úti költ ség-té rí tés, ca fe té ria
jut ta tás.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
szak mai ön., b. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Fe ke te Lász ló 
Ze ne is ko la – Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
f.: Szõ ké né Csor ba Er zsé bet
in téz mény ve ze tõ 

To ka ji Fe renc Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um
3910 To kaj, 
Baj csy-Zs. út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236 

Test ne ve lés– bár mely 
sza kos ta nár
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re)

Lf.: Pe da gó gi ai Prog ram
alap ján a 14–18 éves 
kor osz tály ha gyo má nyos 
és kom pe ten cia ala pú 
ok ta tás-ne ve lé se, érett sé gi
vizs gá ra va ló fel ké szí tés.

Egye te mi v., 
test ne ve lés–bár mely 
sza kos v., an gol vagy né -
met nyelv bõl kö zép fo kú 
C tí pu sú ál ta lá nos nyelv -
vizs ga, tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, ta ní tá si gya -
kor lat – 1 év alat ti szgy.,
gya kor lott szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), bün tet len 
elõ élet.
Elõny: egye tem, test ne ve -
lés-ma te ma ti ka szak, ké zi -
lab da szak osz tály ve ze té -
sé hez szük sé ges kom pe -
ten ci ák meg lé te, ön vé de -
lem ben, küz dõ spor tok ban
jár tas ság.
Elv árt kom pe ten ci ák: ki -
vá ló szin tû szak mai tu dás, 
kom mu ni ká ci ós, kap cso -
lat te rem tõ, szer ve zõ kész -
ség, csa pat mun ka, meg -
bíz ha tó ság, em pá tia.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 18.
Pe hi: 2011. aug. 22.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
alap ján az igaz ga tó ta nács
dönt az in ter jú ra be hí vot tak
sze mé lyé rõl. Az ál lás in ter jún 
részt vesz nek a szak mai
mun ka kö zös sé gek kép vi se lõi 
és az is ko la ve ze tés tag jai.
Dön tést az elõ ter jesz tés 
alap ján az igaz ga tó ta nács
hoz. A pá lyá zat ered mé nyé -
rõl a pá lyá zók az el bí rá lá sát
kö ve tõ 8 na pon be lül 
tá jé koz ta tást kap nak.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om.,
nyelv vizs ga bi zo nyít vány
má so la ta, szak mai ön., 
mo ti vá ci ós le vél, b.
A pá lyá za tot pos tai úton 
kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
K00332/1/2011., va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
test ne ve lés– bár mely sza kos
kö zép is ko lai ta nár.
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Pc.: To ka ji Fe renc 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
f.: dr. Dan kó né 
Pat kó Kor né lia igaz ga tó
www.tfg.hu

Koz mut za Fló ra Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kol lé gi um és Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8200 Veszp rém,
Tü zér u. 44.  
Tel.: (88) 561-930
Fax: (88) 561-941 

2 fõ gyógy pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re)

1 fõ lo go pé dus
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Gyógy pe da gó gus dip lo ma 
(ér tel mi leg aka dá lyo zott,
oli gof rén pe da gó gia).    

Gyógy pe da gó gus 
dip lo ma, gyógy pe da gó -
gus-lo go pé dus szak vég -
zett ség gel.

ÁEI: 2011. aug. 24.
Pró ba idõ: 3 hó nap.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. aug. 22.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., szak mai
re fe ren cia.
Pc.: Dör nye i né Ba ra bás Éva
igaz ga tó

Egyéb ál lás hely

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

1 2 3 4

Zsig mon dy Vil mos 
és Szé che nyi Ist ván 
Szak kép zõ Is ko la
8800 Nagy ka ni zsa,
Hu nya di u. 18.
Tel.: (93) 518-900 

2 fõ fod rász
gya kor la ti ok ta tó
(ha tá ro zat lan idõ re)

Gé pész szak ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Bá nya mér nök olaj bá nyá -
sza ti mér nök – ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Gé pész – épü let gé pész
szak ok ta tó
(ha tá ro zat lan idõ re)

Kö zép fo kú v., fod rász
szak ké pe sí tés.
Elõny: szak ok ta tói v.

Fõ is ko la, gé pész mér nö ki
mér nök – ta nár v.
Elõny: egye te mi, au to ma -
ti ka (sza bá lyo zás ve zér lés) 
szak mai v. 

Egye te mi bá nya mér nök,
olaj bá nyá sza ti mér nök –
ta nár v., 3 év pe da gó gi ai
gya kor lat, leg alább 3–5 év 
szgy.

Kö zép fo kú ké pe sí tés,
tech ni ku si ké pe sí tés.
Elõny: ki vi te le zé si, va la -
mint ener gia hasz no sí tó 

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pc.: Be ne Csa ba
igaz ga tó
Pa to nai Ka ta lin
gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ
he lyet tes
Tel.: 06 (20) 265-5893

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pc.: Be ne Csa ba 
igaz ga tó
Er dõ di Ta más 
gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ
he lyet tes
Tel.: 06 (20) 562-8605 
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Gé pész és he gesz tõ
szak ok ta tó
(ha tá ro zat lan idõ re) 

be ren de zé sek sze re lé sé ben 
va ló jár tas ság, leg alább 
5 év szgy.
Kö zép fo kú ké pe sí tés, 
gé pész szak ok ta tó, 
kö zép fo kú gé pész 
és he gesz tõi szak mai v.

Él tes Má tyás Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis
Szak is ko la és Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
2800 Ta ta bá nya, 
Bán hi dai ltp. 408.
Tel./fax: (34) 301-100 

El mé le ti szak ok ta tó – le -
mez la ka tos ta nu lók el mé le -
ti kép zé se  (ha tá ro zat lan
idõ re, tel jes mun ka idõ)  

Mér nök ta ná ri vagy 
mû sza ki ok ta tói v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: 2011. aug. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
p.: gyógy pe da gó gi ai.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., hi te les om., 
30 nap nál nem ré geb bi b.
Pc.: Ba csó Ág nes igaz ga tó 

To ka ji Fe renc Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um
3910 To kaj,
Baj csy-Zs. út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236

Kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re)

Lf.: Pe da gó gi ai Prog ram
alap ján a 14–18 éves 
kor osz tály ha gyo má nyos 
és kom pe ten cia ala pú 
ok ta tás-ne ve lé se, 
te het ség gon do zás

Egye te mi v., ma te ma ti -
ka-bár mely sza kos v., 
an gol vagy né met nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
ta ní tá si gya kor lat – 1 év
alat ti szgy., gya kor lott
szin tû MS Of fi ce (iro dai
al kal ma zá sok), bün tet len
elõ élet.
Elv árt kom pe ten ci ák: ki -
vá ló szin tû szak mai tu dás, 
kom mu ni ká ci ós, kap cso -
lat te rem tõ, szer ve zõ kész -
ség, csa pat mun ka, meg -
bíz ha tó ság, em pá tia.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 18.
Pe hi: 2011. aug. 22. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
alap ján az igaz ga tó ta nács
dönt az in ter jú ra be hí vot tak
sze mé lyé rõl. Az ál lás in ter jún 
részt vesz nek a szak mai
mun ka kö zös sé gek kép vi se lõi 
és az is ko la ve ze tés tag jai.
Dön tést az elõ ter jesz tés alap -
ján az igaz ga tó ta nács hoz.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl a
pá lyá zók az el bí rá lá sát kö ve -
tõ 8 na pon be lül tá jé koz ta tást 
kap nak.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
K00333/1/2011., va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár.
Pc.: To ka ji Fe renc 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la és 
Kol lé gi um
f.: Dr. Dan kó né Patkó
Kornélia igazgató
www.tfg.hu 
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Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re1

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

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
ill: il let mény
p: pót lék
vp: ve ze tõi pót lék
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
szl: szol gá la ti la kás
v: vég zett ség
szgy: szak mai gya kor lat
vgy: ve ze tõi gya kor lat
b: er köl csi bi zo nyít vány ( amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal
 összefüggõ ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sult ál ta li meg is me ré sé hez
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

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

1 2 3 4

Haj dú sám son Vá ros 
Ön kor mány za ta
4251 Haj dú sám son,
Sza bad ság tér 5.
Tel.: (52) 590-590
Fax: (52) 590-591 

Pe tõ fi Sán dor vá ro si
Könyv tár, Köz mû ve lõ dé si
és Mu ze á lis In téz mény
4251 Haj dú sám son,  
Sza bad ság tér 7. 
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, mun -
kál ta tói jog gya kor lás, az
in téz mény mû kö dé sé vel,
mû köd te té sé vel kap cso la -
tos min den olyan fel adat,
me lyet jog sza bály vagy
kol lek tív szer zõ dés nem
utal más ha tás kör be.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, fel -
sõ fo kú köz mû ve lõ dé si v.
és szak kép zett ség, vagy
szak irá nyú egye te mi v. és
szak kép zett ség, vagy nem 
szak irá nyú egye te mi v. 
és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs ga,
vagy fõ is ko lai könyv tá ro -
si kép zett ség,  leg alább 
5 év szgy., ki emel ke dõ
köz mû ve lõ dé si te vé keny -
ség, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint a sza bad 
moz gás és tartózkodás

ÁEI: 2011. okt. 27.
A meg bí zás 2016. okt. 26-ig, 
5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 22.
Pe hi: 2011. szept. 22.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé -
se után a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon
be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a kul tu rá lis in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti kus
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meg je len tet ni.
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jo gá val tör té nõ ren del ke -
zés, il let ve be ván do rolt
vagy le te le pe dett stá tusz,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
hi te les om., nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 ere de ti pél -
dány ban, pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
492/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: könyv -
tár, mû ve lõ dé si ház igaz ga tó. 
Pc.: Haj dú sám son Vá ros 
Ön kor mány za ta
f.: Haj dú sám son Vá ros 
jegy zõ je
www.haj du sam son.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 4. 

Köz le mény bi zo nyít vá nyok érvénytelenítésérõl

I.

A Kós Ká roly Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um (4032 Deb re cen, Hol lós u. 3. – OM: 038281) az aláb bi bi zo -
nyít vány-nyom tat vá nyo kat ér vény te le ní tet te:

Rak tá ri száma Megnevezése Egye di sorszáma Ér vény te le ní tés napja

A.Tü. 500. r.sz. Érettségi bizonyítvány P44F081398 2011. 06. 23.

A.Tü. 500./TAN. r.sz. Tanúsítvány P44F003525 2011. 06. 23.

A.Tü. 500./TAN. r.sz. Tanúsítvány P44F003526 2011. 06. 23.

A.Tü. 570. r.sz. Szakmai bizonyítvány P91P013482 2011. 06. 04.

A.Tü. 570. r.sz. Szakmai bizonyítvány P91P013468 2011. 06. 04.

A.Tü. 570. r.sz. Szakmai bizonyítvány P91P013471 2011. 06. 04.

A.Tü. 571/új.r.sz. Törzslap külív P92C 000190 2011. 06. 04.

A.Tü. 571/új.r.sz. Törzslap külív P92C 000191 2011. 06. 04.

A.Tü. 571/új.r.sz. Törzslap külív P92C 000184 2011. 06. 04.

A.Tü. 571/új.r.sz. Törzslap külív P92C 000185 2011. 06. 04.

A.Tü. 571/a/új.r.sz. Törzslap belív PTB013348 2011. 06. 04.

A.Tü. 571/a/új.r.sz. Törzslap belív PTB013351 2011. 06. 04.
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Rak tá ri száma Megnevezése Egye di sorszáma Ér vény te le ní tés napja

A.Tü. 931/új r.sz. Szakközépiskolai bizonyítvány PTN 043990 2011. 06. 30.

A.Tü. 931/új r.sz. Szakközépiskolai bizonyítvány PTN 043997 2011. 06. 30.

A.Tü. 931/új r.sz. Szakközépiskolai bizonyítvány PTN 044644 2011. 06. 30.

Var gá né Sza bad ka Tün de s. k.,
igaz ga tó

II.

A Ber ze Nagy Já nos Gim ná zi um, Szak is ko la és Kol lé gi um (3200 Gyön gyös, Kos suth L. u. 33.) az aláb bi sor szá mú

érett sé gi bi zo nyít vá nya it:

P01 H 001445
P44 G 038030, P44 G 038037, P44 G 038056, P44 G 038062, P44 G 038063, P44 G 038073,

ta nú sít vá nya it:

P45 F 003187, P45 F 003188, P45 F 011995, P45 F 011999 és

4–5 év fo lya mos gim ná zi u mi bi zo nyít vá nyát: PT K 037542

ér vény te le ní tet te, majd 2011. jú li us 8-án meg sem mi sí tet te.

Dr. Czin der Pé ter s. k.,
igaz ga tó

III.

A sze ge di Tö mör kény Ist ván Gim ná zi um és Mû vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban az aláb bi bi zo nyít vá nyok ke rül tek meg -
sem mi sí tés re:

Bi zo nyít vány meg ne ve zé se Bi zo nyít vány sor szá ma

 1. Ma gyar–spa nyol két tan nyel vû gim ná zi u mi bi zo nyít vány A.Tü 933 SP r.sz. PTI000308
 2. Négy-öt év fo lya mos gim ná zi u mok nak bi zo nyít vány A.Tü 933/új r.sz. PTO 015405
 3. Négy-öt év fo lya mos gim ná zi u mok nak bi zo nyít vány A.Tü 933/új r.sz. PTO 015406
 4. Négy-öt év fo lya mos gim ná zi u mok nak bi zo nyít vány A.Tü 933/új r.sz. PTO 015401
 5. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045009
 6. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045003
 7. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045007
 8. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045008
 9. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045011
10. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045014
11. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045019
12. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045015
13. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045016
14. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045022
15. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045023
16. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045029
17. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045020
18. Szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány A.Tü 931/új r.sz. PTO 045032
19. Szak kép zõ bi zo nyít vány A.Tü.570. r.sz. P91 P 012327
20. Érett sé gi bi zo nyít vány A.Tü.500. r.sz. P44G 045910
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Bi zo nyít vány meg ne ve zé se: Bi zo nyít vány sor szá ma:

21. Érett sé gi bi zo nyít vány A.Tü.500. r.sz. P44G 045909
22. Érett sé gi bi zo nyít vány A.Tü.500. r.sz. P44G 045818
23. Érett sé gi bi zo nyít vány A.Tü.500. r.sz. P44G 045821
24. Érett sé gi bi zo nyít vány A.Tü.500. r.sz. P44G 045822
25. P92C 000135 sor szá mú A.Tü.571/új r.sz. törzs lap kül ív
26. P93B 018793 sor szá mú A.Tü.571/a/új r.sz. törzs lap bel ív
27. P93B 018794 sor szá mú A.Tü.571/a/új r.sz. törzs lap bel ív
28. P93B 018795 sor szá mú A.Tü.571/a/új r.sz. törzs lap bel ív
29. P93B 018796 sor szá mú A.Tü.571/a/új r.sz. törzs lap bel ív
30. P93B 018798 sor szá mú A.Tü.571/a/új r.sz. törzs lap bel ív

Dr. Kühn Já nos s. k.,
igaz ga tó

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

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

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

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
dé ká ni tiszt sé gé nek be töl té sé re

A dé kán fel ada ta a Kar ve ze té se és kép vi se le te, fej lesz té si stra té gia ki dol go zá sa, nem zet kö zi kap cso la tok ápo lá sa
és bõ ví té se, a kar mû kö dé sét és fej lesz té sét biz to sí tó ha té kony gaz dál ko dá si rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se, a ka ri
hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa, mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa, a kar szer ve ze ti egy sé gei te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
ka ri ki tün te té sek ado má nyo zá sa, a Ka ri Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té se és dön té se i nek vég re haj tá sa.

Pá lyáz hat a ka ron dol go zó tel jes mun ka idõs fõ ál lá sú egye te mi ta nár vagy egye te mi do cens, aki szak te rü le té nek el is -
mert kép vi se lõ je, je len tõs tu do má nyos és szak mai kap cso la tok kal, több éves ka ri ve ze tés ben szer zett gya kor lat tal, ma -
gyar ál lam pol gár ság gal és ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú komp lex nyelv vizs gá val vagy az zal egyen ér té kû
nyelv is me ret tel ren del ke zik.

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

élet ben va ló rész vé te lét,
– a dé ká ni tiszt ség be töl té sé vel kap cso la tos ve ze té si el ve it, va la mint ve ze tõi prog ram ját, a fej lesz tés sel kap cso la tos

ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ekép ze lé se it.
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A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je -
le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A dé ká ni meg bí zás leg ko ráb ban 2012. ja nu ár 1-jé tõl 4 év idõ tar tam ra szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. de cem ber 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok és to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si igaz ga tó sá -

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egye tem u. 10., (88) 624-236.]

Dr. Fri ed ler Fe renc s. k.,
rek tor

* * *

Pé csi Tu do mány egye tem a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. § alap ján 
pá lyá za tot hir det a
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR, 
MII In for ma ti ka Tan szé ké re 
ad junk tusi mun ka kör be töl té sé re

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû. Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.
A mun ka vég zés he lye: Ba ra nya me gye, 7624 Pécs, If jú ság út ja 6.
A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
Részt ven ni a prog ram ter ve zõ in for ma ti kus kép zés ben. A ki ne ve zen dõ fó ál lá sú egye te mi ad junk tus fel ada ta a Ma te -

ma ti kai és In for ma ti kai In té zet kép zé si ke re te in be lül egyes in fo rma ti kai tan tár gyak ok ta tá sa, te ma ti ká i nak fej lesz té se,
tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa. BSc és MSc dip lo ma mun kák té ma ve ze té se, kí sér le ti ku ta tó mun ka és PhD té ma ve ze -
tés ma te ma ti kai-in for ma ti kai té ma kör ben, rész vé tel az in té zet egyéb szak mai mun ká já ban (TDK, be is ko lá zás).

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la -
mint a PTE SZMSZ fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend szer rõl szó ló 4. sz. mel lék let ren del ke zé sei az irány adók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– Egye tem, ma te ma ti kus alap dip lo má val, PhD fo ko zat tal ren del ke zik (elv árt: PhD fo ko zat, elõnyt je lent a ma te ma ti -

ka vagy in for ma ti ka szak te rü le ten szer zett PhD fo ko zat),
– ok ta tó és tu do má nyos te vé keny sé gé vel iga zol ta, hogy al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, a ta -

nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos, il let ve szak mai mun ká já nak ve ze té sé re,
– an gol nye ven is ké pes elõ adás tar tá sá ra,
– leg alább 8 éves, fel sõ ok ta tás ban szer zett szak mai ta pazs ta lat tal ren del ke zik, a tan tár gyak ok ta tá sá ban elõ adói gya -

kor la ta van, ma te ma ti ka-in for ma ti ka te rü le tén ku ta tó és ok ta tó mun kát vég zett,
– meg fe le lõ pub li ká ci ós te vé keny sé get vé gez ide gen nyel ven is,
– rend sze res szak mai köz éle ti te vé keny sé get foly tat,
– szé les kö rû ha zai és nem zet kö zi kap cso lat rend szer rel, va la mint szak mai köz éle ti el is mert ség gel ren del ke zik.
– elvárt: ál la mi ag el is mert vizs ga he lyen szer zett an gol komp lex kö zép fo kú nyelv tu dás, elõnyt je len min den más mo -

dern nyelv bõl szer zett komp lex kö zép fo kú, vagy en nél ma ga sabb szin tû nyelv is me ret.
A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
– tel jes tu do má nyos-szak mai ön élet rajz,
– tel jes pub li ká ci ós lis ta,
– a vég zett sé ge ket, tu do má nyos fo ko za to kat, nyelv is me re tet és gya kor la tot iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la tai,
– az ok ta tott tár gyak lis tá ja a tel jes pá lya fu tás ra,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.
A mun ka kör leg ko ráb ban 2011. no vem ber 1. nap já tól tölt he tõ be.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. ok tó ber 1.
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A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót Hat va ni Zsolt PhD nyújt, a +36 (72) 503-600/24146-os te le -
fon szá mon.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
– Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Pé csi Tu do mány egye tem cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (7624 Pécs, If jú ság út ja 6.), és

elekt ro ni kus úton Hat va ni Zsolt PhD ré szé re a hat vani@gam ma.ttk.pte.hu e-ma il cí men ke resz tül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je: PTE sza bály za tai sze rint.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. ok tó ber 31.
Az el sõd le ges köz zé té tel he lye: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ja. KÖZIGÁLLÁS pub li ká lás dá tu ma: 2011.

szep tem ber 1.

Dr. Sa ág hy And rea s. k.,
iro da ve ze tõ

Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

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

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó -



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

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

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Bé nye és Ká va Köz ség
Ön kor mány za ta i nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
2216 Bé nye, Fõ u. 74.
Tel./fax: (29) 434-171

Bé nye-Ká va Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da
Óvo da ve ze tõ

Óvo da pe da gó gu si vagy
5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus vagy 
köz ok ta tás-ve ze tõi 
szak vizs ga.
Elõny: in téz mény fenn tar tó
tár su lás ban mû köd te tett
óvo dá ban tör té nõ 
al kal ma zás.

ÁEI: a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ en azon nal.
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
15 na pon be lül.
Pe hi: a meg je le nést kö ve tõ
30 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get iga zo ló om., b.,
szak mai ön, vpr.
Pc.: Bé nye és Ká va Köz ség
Ön kor mány za ta i nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 

Isko la i gaz ga tó

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

1 2 3 4

Dél egy há za Köz ség
Ön kor mány za ta
2337 Dél egy há za,
Ár pád u. 8.
Tel.: (24) 542-155
Fax: (24) 542-156

Hu nya di Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Köz sé gi Könyv tár
2337 Dél egy há za, 
Ár pád u. 53.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sa,
mun ká já nak ko or di ná lá sa, 
jog sze rû mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa a ha tá lyos 
jog sza bá lyok ban, 
az ala pí tó ok irat ban 
fog lal tak sze rint.

Fõ is ko la, pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé hez szük sé -
ges fel sõ fo kú is ko lai v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, pe da gó gus szak vizs ga, 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal ma -
zás, il let ve a meg bí zás sal
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, ha tá -
ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság.
Elõny: ha son ló mun ka kör -
ben szer zett, leg alább 
1–3 év vgy., hely is me ret.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 15-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pe hi: 2011. nov. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kép vi se -
lõ-tes tü let a Korm. ren de let
5. § (10) be kez dé se ér tel mé -
ben tör té nõ vé le mé nye zé si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ ren -
des ülé sén (2011. nov. 15.)
bí rál ja el a pá lyá za to kat. 
Ha tár idõ ben be nyúj tott pá -
lyá zat nak azt kell te kin te ni,
amely leg ké sõbb a be nyúj tá si 
ha tár idõ utol só nap ján 
12 órá ig a Pol gár mes te ri 
Hi va tal ba be ér ke zett.
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A be ér ke zett pá lyá za tok át te -
kin té se és an nak ér vé nyes sé -
ge ese tén a mun kál ta tó csak
a be nyúj tott pá lyá za ti anyag
alap ján ki vá lasz tott pá lyá zók 
sze mé lyes meg hall ga tá sát
kö ve tõ en, va la mint a 
Pénz ügyi – Fej lesz té si –
Ügy ren di – és az Ok ta tá si –
Kul tu rá lis – Sport Bi zott ság
együt tes szak mai vé le mé nye -
zé sét kö ve tõ en dönt a nyer tes 
pá lyá zó sze mé lyé rõl.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes, fény ké pes szak mai
ön., szgy. iga zo lá sa, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get (egyéb kép -
zett sé ge ket) iga zo ló hi te les
om., b., or vo si al kal mas sá gi
vizs gá lat hoz tör té nõ hoz zá já -
ru ló nyi lat ko zat, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zat el nye -
ré se ese tén nem áll fenn a
Kjt. 41. § sze rin ti össze fér he -
tet len ség, nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
6797-5/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.
Pc.: Dél egy há za Köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: Var ju Mik lós né
Tel.: (24) 542-155/8
www.de legy ha za.hu

Géb er jén és Fül pös da róc
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le te

Ál ta lá nos Is ko la és 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
4754 Géb er jén,  
Kos suth u. 7–11.

Fõ is ko la, pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség, leg alább 5 év 

ÁEI: 2011. nov. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zott ide jû, 2011. 
nov. 1–2011. okt. 31-ig tar tó
köz al kal ma zot ti jog vi szony.

17. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1897



1 2 3 4

4754 Géb er jén, 
Mó ricz Zs. u. 30/A
Tel./fax: (44) 357-231

Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Kö zokt.tv. 54. §
(1)–(2) be kez dé sé ben,
va la mint 55. § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok
el lá tá sa, az in téz mény
mun ká já nak irá nyí tá sa,
össze han go lá sa, az in téz -
mény kép vi se le te, a 
be osz tás sal össze füg gõ
mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa, kap cso lat tar tás 
a fenn tar tók kal, társ in téz -
mé nyek kel, tár sa dal mi
szer ve ze tek kel. Te vé -
keny sé gé vel fe le lõs az 
ál ta lá nos is ko la és nap kö -
zi ott ho nos óvo da szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé ért, köz re mû kö dik a
ne ve lõ és ok ta tó mun ka
szük sé ges fel té te le i nek
ki ala kí tá sá ban, fe le lõs a
tan ügy-igaz ga tá si fel ada -
tok meg szer ve zé sé ért, el -
lá tá sá ért. A köz ok ta tá si
tör vény ben és más egyéb
vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban, az in téz mény bel sõ
sza bály za ta i ban meg ha tá -
ro zott pe da gó gus mun ka -
kör höz kap cso ló dó fel -
ada tok el lá tá sa, ne ve lõ-
ok ta tó mun ka irá nyí tá sa,
el len õr zé si, mun kál ta tói,
ve ze tõi, szak mai, gaz dál -
ko dá si és ala pí tó ok irat
sze rin ti fel ada tok el lá tá sa.

pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet.
Elõny: leg alább 5 év fe let ti
szak mai ta pasz ta lat.
Elv árt kom pe ten ci ák: 
ki vá ló szin tû ha tá ro zott ság,
együtt mû kö dõ ké pes ség,
igé nyes ség, pon tos ság.

Pbhi: 2011. aug. 31.
Pe hi: 2016. okt. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
ér vé nyes pá lyá za to kat a 
ha tá lyos jog sza bá lyok 
sze rint a pá lyáz ta tá si el já rás -
ban részt ve võ szer ve ze tek
vé le mé nye zik. 
A vé le mé nye zé si ha tár idõ 
le tel tét kö ve tõ en együt tes
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
dönt Géb er jén 
és Fül pös da róc köz sé gi 
ön kor mány za tok 
kép vi se lõ-tes tü le te.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ké pe sí tést iga zo ló hi te les
om., ko ráb bi fog lal koz ta tá si
jog vi szony ra vo nat ko zó 
iga zo lá sok, szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
257-6/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
in téz mény ve ze tõ.
A pá lyá zat ki író ja az ered -
mény te len né nyil vá ní tás 
jo gát fenn tart ja.
Pc.: Géb er jén és 
Fül pös da róc 
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: dr. Szé kely Edit Haj nal ka
kör jegy zõ
Tel.: (44) 357-231
www.ge ber jen.hu
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Ko csord Köz ség 
Ön kor mány za ta  
4751 Ko csord,  
Szent Ist ván u. 13.
Tel.: (44) 500-319

Jó kai Mór Ál ta lá nos 
Is ko la 
4751 Ko csord,  
Jó kai u. 14. 
Igaz ga tó, pe da gó gus
mun ka kör ben

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

Pe da gó gus mun ka kör be töl -
té sé hez szük sé ges fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 
A ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó val 
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál, vagy a meg bí -
zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. okt. 15.

A meg bí zás 2016. aug. 14-ig, 
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szak mai ön., vég -
zett sé get, kép zett sé get iga zo -
ló ere de ti ok le vél, vagy 
an nak hi te les má so la ta, b.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség tel je sí té sé re 
vo nat ko zó szán dék nyi lat ko -
zat, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ra vo nat ko zó an, hogy ve le
szem ben a Kjt. 41. § (2) be -
kez dé se sze rin ti össze fér he -
tet len ség nem áll fenn, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, zárt 
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Bar ka szi Sán dor 
pol gár mes ter

Lõ rin ci Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
3021 Lõ rin ci,  
Sza bad ság tér 26.
Tel.: (37) 388-155  
Fax: (37) 388-464

Már ci us 15. Gim ná zi um,
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
3024 Lõ rin ci-Selyp
Kas tély kert
Igaz ga tó

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

Egye te mi szin tû ta ná ri v. 
és szak kép zett ség, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: 2011. szept. 29.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sá nak ha tár ide je a 
vé le mé nye zé si ha tár idõ le jár -
ta utá ni el sõ tes tü le ti ülé sen a 
Kjt., va la mint Korm. ren de let 
5. §-ának sza bá lyo zá sa 
sze rint Lõ rinci Vá ros 
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai 
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hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., b., ed di gi mun ka vi szo -
nyok ról, szgy.-ról szó ló iga -
zo lá sok, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton,
aján lott kül de mény for má já -
ban, 2 nyom ta tott, össze fû -
zött pél dány ban kell 
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: igaz ga tó (ma ga sabb
ve ze tõ). 
Pc.: Víg Zol tán pol gár mes ter 
f.: www.lo rin ci.hu

Méh ke rék Köz ség 
Ön kor mány za ta
5726 Méh ke rék,
Kos suth u. 80.
Tel.: (66) 277-760

Méh ke ré ki Két nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Óvo da
(kö zös igaz ga tá sú 
köz ok ta tá si in téz mény)
5726 Méh ke rék,
Kos suth u. 82.
Igaz ga tó

Az in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges 
fel sõ fo kú is ko lai v. és 
szak kép zett ség, fi gye lem -
mel ar ra is, hogy az in téz -
mény két nyel vû ok ta tá si 
in téz mény a Kö zokt.tv. 
17. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nek 
va ló meg fe le lõ ség, 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga.
Elõny: ro mán ki sebb ség hez 
va ló tar to zás.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: leg ké sõbb Méh ke rék
Köz ség Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le té nek 2011. 
au gusz tu si rend kí vü li ülé sén
ke rül sor.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. (ben ne az 5 éves 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. iga zo lá sa), vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, is ko lai vég zett sé get 
ta nú sí tó hi te les om., b., adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, 2 pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban,
„Igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel, va la mint 1 db elekt -
ro ni kus adat hor do zón kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Tát Mar git pol gár mes ter
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 13.
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VM Du nán tú li 
Ag rár-szak kép zõ Köz pont,
Csa pó Dá ni el Kö zép is ko la, 
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
7100 Szek szárd,
Pa lánk 19.  Pf. 61.

VM DASZK, Szak kép zõ
Is ko la – VM Me zõ gaz da -
sá gi Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um  
7960 Sellye,  
Zrí nyi Mik lós u. 2.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû szak mai-ag -
rár gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a me zõ -
gaz da sá gi, a mû sza ki kép -
zés, a fel nõtt- és to vább -
kép zés, a gaz dál ko dás
(tan gaz da ság, tan mû he -
lyek üze mel te té se) fel ada -
ta it, ezért e szak te rü le tek
elõ ze tes, rész le tes is me re -
te szük sé ges a meg bí zás -
hoz.

Egye tem, egye te mi szin tû
ta ná ri v. és az is ko lá ban 
fo lyó szak kép zé sek irá nyá -
nak meg fe le lõ egye te mi v.,
vagy mér nök ta ná ri v. és az
is ko lá ban fo lyó szak kép zé -
sek irá nyá nak meg fe le lõ
egye te mi szin tû szak kép -
zett ség, ok ta tás ban el töl tött
leg alább 10 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év szak -
mai ta pasz ta lat, leg alább
5 év ok ta tá si in téz mény ben
szer zett vgy., leg alább 5 év
fe let ti szak mai ta pasz ta lat,
alap szin tû iga zolt (leg alább 
tan fo lyam) szá mí tó gé pes 
is me ret, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, pe da gó gus szak vizs ga,
vagy a szak kép zett ség hez
kap cso ló dó szak te rü le ten
szer zett dok to ri cse lek mény 
alap ján szer zett dok to ri
cím, il let ve a Kö zokt.tv.
128. §-ának és (9) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak,
költ ség ve té si in téz mény
gaz dál ko dá sá ban va ló jár -
tas ság, ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a ki ne -
ve zés sel egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti jog vi szony hoz
szük sé ges fel té te lek meg lé -
te, ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály 
sze rint jog a sza bad moz -
gás hoz és tar tóz ko dás hoz,
il let ve be ván dor lá si vagy
le te le pe dé si en ge dély, 
bün tet len elõ élet.
Elõny: tan gaz da ság mû köd -
te té sé vel kap cso la tos 
ta pasz ta la tok, gya kor ló is -
ko lai ta pasz ta lat, szak mai
(ag rár), tár sa dal mi és egyéb 
szer ve zet ben va ló ak tív
rész vé tel.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pe hi: 2011. okt. 28.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõ re
be nyúj tott pá lyá za tok 
el bí rá lá sa a be adá si ha tár idõ -
tõl szá mí tott 70 na pon be lül
tör té nik a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé le mé nyek
fi gye lem be vé te lé vel.
Az igaz ga tó ta nács a pá lyá zó -
kat sze mé lye sen meg hall gat -
ja, ezt kö ve tõ en – a vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter elõ ze te sen
kért egyet ér té sé vel – dönt.
A dön tés rõl a pá lyá zók írás -
ban kap nak ér te sí tést.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök fel -
tün te té sé vel, szak mai mun ka
rész le tes is mer te té sé vel,
egye te mi és egyéb vég zett sé -
get iga zo ló om., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
or vo si iga zo lás, amellyel a
pá lyá zó a ma ga sabb ve ze tõi
be osz tás el lá tá sá ra al kal mas
egész ség ügyi ál la po tát iga -
zol ja, nyi lat ko zat, amely ben
a pá lyá zó vál lal ja, hogy igaz -
ga tói meg bí zá sa ese tén a va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
Hi ány pót lás nak a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tá ig, va la mint a
vég zett sé get bi zo nyí tó ok ira -
tok te kin te té ben az el bí rá lá -
sig he lye van ab ban az eset -
ben, ha azo kat a pá lyá zó az
el bí rá lá sig meg szer zi.
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A ha tár idõn tú li, va la mint a
pá lyá za ti fel té te lek nek nem
meg fe le lõ pá lyá za to kat, 
ér vény te len ként az 
Elõ ké szí tõ Bi zott ság a 
pá lyá zó ré szé re vissza kül di.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tót szá mot:
40/14/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó (ma ga sabb ve ze tõ).
Pc.: VM Du nán tú li Ag rár-
szak kép zõ Köz pont, 
Csa pó Dá ni el Kö zép is ko la,
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um  
f.: Dö mö tör Csa ba 
fõ igaz ga tó  
Tel.: 06 (20) 468-2188
www.daszk.hu

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Nyír adony Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4254 Nyír adony,
Ár pád tér 1.
Tel.: (52) 203-001
Fax: (52) 203-870

Köl csey Fe renc 
Gim ná zi um és Ál ta lá nos
Is ko la Ok ta tá si és 
Ne ve lé si Köz pont 
Arany Já nos Ál ta lá nos 
Is ko la és Óvo da 
Tag in téz mé nye
4253 Arad vány pusz ta,
Is ko la u. 1.
Tag in téz mény-ve ze tõ

Szak irá nyú egye te mi vagy
fõ is ko lai v., fel sõ fo kú mun -
ka kö ri ve ze tõi szak vizs ga
kép zett ség, 5 év szgy., 
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nést kö ve tõ 30 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint a
mun ka vi szony tól és vég zett -
ség tõl füg gõ en, 
vp.: az il let mény alap
100%/hó.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., fej lesz té si
el kép ze lés, vég zett sé get iga -
zo ló om., b.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni. Pos tai
fel adás ese tén a fel adó 
bé lyeg zõ dá tu ma a köz löny -
ben tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 30 na pon tú li nem 
le het.
Pc.: Nyír adony Vá ros 
pol gár mes te re 
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

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

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

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

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

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da pe da gó gus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Ke rek ha raszt Köz ség 
Ön kor mány za ta
3009 Ke rek ha raszt,
Bim bó u. 2.
Tel.: (37) 541-434
Fax: (37) 541-433

Csil lag fény Óvo da
3009 Ke rek ha raszt,
Ke rek ha rasz ti út 2.
Óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re)

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pró ba idõ: 3 hó nap.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pe hi: a be nyúj tást kö ve tõ en
azon nal.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint 
ké pe sí té si elõ írá sok nak 
meg fe le lõ en.
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l mó -
dunk ban meg je len tet ni.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai ön., szak -
kép zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Sza bó Ádám 
pol gár mes ter
f.: Amb rus Zsu zsan na
ügy in té zõ

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Kem pe len Far kas 
Gaz da sá gi, Ven dég lá tó,
Ide gen for gal mi 
Ala pít vá nyi 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
2900 Ko má rom,  
Fri gyes tér 2–3.
Tel./fax: (34) 340-666
E-ma il: kem pe len ko ze pis -
ko la@vip ma il.hu

Köz gaz dász ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fi zi ka– bár mely sza kos 
ta nár
(ha tá ro zat lan idõ re)    

Gép írás-gyors írás (ügy vi -
tel)–bár mely sza kos ta nár 
(ha tá ro zat lan idõ re)

Egye te mi v.          

Egye te mi vagy fõ is ko lai v.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pe hi: azon nal.
Je lent ke zés írás ban, vagy 
te le fo nos egyez te tés után
sze mé lye sen az in téz mény -
ve ze tõ nél.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om., b.
Pc.: Kiss Ilo na
igaz ga tó

Cisz ter ci Rend 
Nagy La jos Gim ná zi u ma
és Kol lé gi u ma
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 11.
Tel.: (72) 312-888
Fax: (72) 516-553

Ma te ma ti ka–bár mely 
sza kos ta nár  (el sõ sor ban
ma te ma ti ka ta ní tá sá ra)

Szak irá nyú egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 16.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
Pc.: Pá va Pé ter
igaz ga tó
Tel.: (72) 516-550 
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