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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

JOGSZABÁLYOK
2011. évi LXXXVI. törvény
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról*

1. §
Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E törvény célja, hogy
a) biztosítsa az elõadó-mûvészeti élet szabadságának
megvalósulását,
b) fejlessze a színház, tánc- és zenemûvészet mûvelését
és ápolja a magyar anyanyelvi kultúrát,
c) hozzájáruljon a mûvészeti kifejezések sokszínûségének biztosításához,
d) meghatározza az egyes elõadó-mûvészeti tevékenységekhez kapcsolódó állami szerepvállalás feltételeit és
szempontjait, elõsegítve a kiegyensúlyozott, tervezhetõ
szervezeti mûködést,
e) biztosítsa a közpénzek hatékony és átlátható felhasználását,
f) támogassa az elõadó-mûvészeti társulati értékteremtõ munkát,
g) elõsegítse magyar nyelvû alkotások létrejöttét, ideértve a határon túli magyar alkotók és elõadó-mûvészeti
szervezetek értékteremtõ tevékenységét is, magyar szerzõk mûveinek elõadását, hazai nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén születõ alkotások létrejöttét és bemutatását,
h) támogassa az elõadó-mûvészeti szervezetek mûvészeti és gazdasági együttmûködését, hazai és külföldi vendégelõadások létrejöttét, színvonalas külföldi alkotások
magyarországi bemutatását,
i) elõsegítse a gyermek és ifjúsági korosztály hozzáférési lehetõségeit a színház-, tánc- és zenemûvészeti alkotások, elõadások megismeréséhez, továbbá a minõségi elõadó-mûvészeti szolgáltatások iránti társadalmi igény erõsödését, hozzájáruljon az állami és az önkormányzati oktatási-nevelési feladatok ellátásának eredményességéhez,
ösztönözze a mûvészeti értéket képviselõ elõadásokkal,
hangversenyekkel kevésbé ellátott területeken élõk kulturális igényeinek kielégítését,
j) támogassa a szakmai dokumentációs és kutatási tevékenységet,
k) megteremtse az állami támogatással érintett elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével érintett épületés eszközállomány integrált nyilvántartását,
* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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l) ösztönözze az államháztartáson kívüli források bevonását az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésébe, mûködtetésébe, fejlesztésébe, valamint
m) elõmozdítsa az elõadó-mûvészek foglalkoztatáshoz
fûzõdõ és a hivatásgyakorlással összefüggõ érdekeinek
védelmét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében e törvény
a) meghatározza a szakmai együttmûködés, döntéselõkészítés és érdekegyeztetés struktúráját és szabályait,
b) meghatározza a színház-, tánc- és zenemûvészeti tevékenység központi költségvetési támogatásának szabályait,
c) megállapítja az elõadó-mûvészeti szervezetekkel
kapcsolatos hatósági és egyéb állami feladatokat, valamint
d) megállapítja az elõadó-mûvészeti szervezetekben
foglalkoztatottakra vonatkozó sajátos munkajogi szabályokat.”

2. §
Az Emtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Alkotmányban biztosított mûvelõdéshez
való jog érvényre juttatásának elõsegítése érdekében
az állam a központi költségvetésbõl elõadó-mûvészeti
szervezeteket tart fenn és – az e törvényben foglalt feltételek szerint – hozzájárul ahhoz, hogy a helyi, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) az önként vállalt helyi közszolgáltatási feladatellátás, illetve a kisebbségi közszolgáltatási feladatellátás körében megteremthessék az elõadó-mûvészeti tevékenység feltételeit, továbbá pályázat
útján támogatja és közszolgáltatási szerzõdés szerint elõsegíti az egyéb, az elõadó-mûvészeti tevékenység megújítását és sokszínûségét szolgáló elõadó-mûvészeti szervezetek törekvéseit.
(2) Az önkormányzatok az (1) bekezdés szerinti feladatellátást elõadó-mûvészeti szervezet fenntartásával
vagy annak közszolgáltatási szerzõdés alapján történõ támogatásával valósíthatják meg.
(3) Az állam az e törvény szerinti feladatait az érintett
fenntartókkal és a nyilvántartott elõadó-mûvészeti szervezetekkel, illetve e szervezetek, továbbá a mûvészi, mûvészeti és az elõadó-mûvészeti tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó más munkakörökben foglalkoztatottak érdekképviseleti szervezeteivel együttmûködve, a megfelelõ érdekegyeztetést biztosítva látja el. Az állam biztosítja a támogatási eljárások során hozott döntések nyilvánosságát.
(4) Az állam az elõadó-mûvészeti területet érintõ támogatási gyakorlata során biztosítja az átláthatóságot és
az e törvényben meghatározott célok közérdeknek megfelelõ megvalósulását.
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(5) Az elõadó-mûvészeti szervezet mûvészeti tevékenysége – törvényben meghatározott, illetve az általa vállalt mértéken túl – nem korlátozható. Az állami vagy önkormányzati fenntartó az elõadó-mûvészeti szervezetet
mûvészeti évadterv benyújtására nem kötelezheti, annak
elõzetes minõsítésére, elfogadására, továbbá fenntartói
feladatainak ellátása körében az elõadó-mûvészeti szervezet mûködésével összefüggésben mûvészeti, esztétikai elvárások érvényesítésére nem jogosult.
(6) Az elõadó-mûvészeti szervezet a fenntartó által biztosított, továbbá az államháztartás alrendszereibõl származó támogatás, valamint államháztartáson kívüli forrásból
származó bevételei felhasználásával látja el feladatait.
(7) Az elõadó-mûvészeti rendszer mûködtetése az állam, az elõadó-mûvészeti szervezet mûködtetése a fenntartó feladata.
(8) A fenntartó felelõssége, hogy – a költségvetési
szervként mûködõ elõadó-mûvészeti szervezet esetén
az államháztartás mûködésének követelményeit érvényesítve – biztosítsa az elõadó-mûvészeti szervezet mûködésének tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit.”

3. §
Az Emtv. 4. § e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg kiegészül a következõ
g) ponttal:
[A kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e törvényben meghatározottak szerint ellátja az elõadó-mûvészeti tevékenységgel kapcsolatos ágazati feladatokat. E körben a miniszter feladatai különösen:]
„e) meghatározza a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek körét,
f) a döntéshozatalra jogosultat tájékoztatja szakmai véleményérõl a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezet alaptevékenységét érintõ jelentõs szakmai változással, átalakításával, más szervezettel történõ összevonásával, jogutód
nélküli megszüntetésével kapcsolatban, valamint
g) mûködteti a Nemzeti Elõadó-mûvészeti Érdekegyeztetõ Tanácsot, a Színházmûvészeti Bizottságot, a Zenemûvészeti Bizottságot és a Táncmûvészeti Bizottságot.”
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(2) A NEÉT 24 tagú. A tagok megbízatásának idõtartama 4 év, amely legfeljebb egyszer újabb 4 évre meghosszabbítható.
(3) A NEÉT tagjai:
a) a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezetek
által delegált 11 fõ, amelybõl 4 fõt a színházmûvészet,
2 fõt a báb- és cirkuszmûvészet, 1 fõt a független színházmûvészet, 2 fõt a táncmûvészet, 2 fõt a zenemûvészet területérõl kell jelölni,
b) a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek által delegált 3 fõ,
c) a megyei önkormányzatok által delegált 1 fõ, a megyei jogú városi önkormányzatok által delegált 2 fõ, a fõvárosi önkormányzat által delegált 1 fõ, az országos kisebbségi önkormányzatok által delegált 1 fõ,
d) az elõadó-mûvészeti felsõoktatási intézmények által
delegált 3 fõ, valamint
e) az országosan reprezentatív mûvészeti szakszervezetek által delegált 2 fõ.
(4) A NEÉT ülésein állandó meghívottként vesz részt
a miniszter, továbbá tanácskozási joggal részt vehetnek
a határon túli magyar elõadó-mûvészeti szervezetek képviselõi és az 5/A. § szerinti bizottságok 1-1 képviselõje.
(5) Ha a (3) bekezdés szerint több szervezet együttesen
jogosult delegálásra, azt a személyt kell delegáltnak tekinteni, akit az együttes delegálásra jogosult szervezetek
többsége jelölt (többségi jelölés). Ha nincs ilyen jelölt,
vagy egyenlõ számú jelölés esetén a delegált személyét
sorsolással kell meghatározni.
(6) A NEÉT ülését a miniszter szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommal hívja össze. A NEÉT ülését a miniszter a kezdeményezéstõl számított 15 napon belüli idõpontra köteles összehívni, ha legalább nyolc tag
az ok és a napirend közlésével azt írásban kezdeményezi.
A NEÉT mûködtetése során biztosítani kell az e törvényben meghatározott jogosítványok gyakorlásának lehetõségét.
(7) A NEÉT üléseinek jegyzõkönyvei, továbbá
a NEÉT állásfoglalásai, javaslatai nyilvánosak.
(8) A NEÉT tagjai e tevékenységükért díjazásban nem
részesülnek.
(9) A NEÉT a miniszter jóváhagyásával maga állapítja
meg ügyrendjét. A miniszter a jóváhagyást indokolással,
jogszabálysértésre hivatkozva tagadhatja meg.”

4. §
Az Emtv. II. FEJEZET 2. Címe helyébe a következõ
2. Cím lép:
„2. Cím
A Nemzeti Elõadó-mûvészeti Érdekegyeztetõ
Tanács
5. § (1) A Nemzeti Elõadó-mûvészeti Érdekegyeztetõ
Tanács (a továbbiakban: NEÉT) az e törvény által szabályozott jogviszonyokat érintõ szakmai, szakmapolitikai és
támogatási kérdések érdekegyeztetési fóruma.

5. §
Az Emtv. II. fejezete az 5. §-t követõen a következõ
2/A. Címmel és 5/A–5/B. §-sal egészül ki:
„2/A. Cím
Az elõadó-mûvészeti bizottságok
5/A. § (1) Az elõadó-mûvészeti bizottság (a továbbiakban: bizottság) a miniszter véleményezõ, javaslattevõ és
döntés-elõkészítõ testülete.
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(2) A miniszter 3 bizottságot hoz létre: a Színházmûvészeti Bizottságot, a Táncmûvészeti Bizottságot és a Zenemûvészeti Bizottságot. A bizottság létszámát – amely nem
lehet kevesebb a Színházmûvészeti Bizottság esetében 5,
a Táncmûvészeti Bizottság és a Zenemûvészeti Bizottság
esetében pedig 3-3 fõnél – a miniszter határozza meg.
(3) A bizottság tagjait az adott területen tevékenykedõ
elismert mûvészek és mûvészeti szakemberek közül a miniszter kéri fel. A bizottsági tagság a felkérés elfogadásával, az abban meghatározott feltételekkel jön létre, és felmentéssel vagy a tag lemondásával szüntethetõ meg. A bizottság tagjai a felkérésben meghatározott mértékû díjazásban részesíthetõk.
(4) A bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság ügyrendjét – a miniszter jóváhagyásával –
és az éves munkatervét az 5/B. §-ban foglaltakra figyelemmel maga állapítja meg.
(5) A bizottság mûködéséhez – ideértve a tagok díjazásához – szükséges forrást az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv költségvetésében kell biztosítani.
5/B. § (1) A bizottság
a) a miniszter felkérésére vagy saját kezdeményezésre
javaslatot tesz az elõadó-mûvészeti tevékenységet érintõ
szabályozási kérdésekben,
b) figyelemmel kíséri az elõadó-mûvészeti terület helyzetét és lehetõségeit, különös tekintettel az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatási rendszerére, és szükség esetén javaslatot tesz annak felülvizsgálatára,
c) javaslatot tesz a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek körére,
d) kidolgozza, és a NEÉT-nek véleményezésre és javaslattételre, a miniszternek jóváhagyásra továbbítja a felosztási szabályzatot,
e) az elõadó-mûvészeti szervezet vezetõje munkakörének betöltésére kiírt pályázati eljárás során tagokat delegál
a szakmai bizottságba,
f) a miniszter felkérésére elõzetesen véleményt nyilvánít a 4. § d) pont szerinti közszolgáltatási szerzõdés megkötésérõl,
g) szakmai vélemény kialakításával segíti a minisztert
a 4. § f) pontjában foglaltakra vonatkozó álláspontjának
kialakítása elõtt,
h) kezdeményezi a miniszternél meghívásos pályázat
kiírását az adott évadban kiemelkedõ mûvészeti teljesítményt nyújtó elõadó-mûvészeti szervezetek támogatására,
i) közremûködik a területét érintõ minõségbiztosítási
szempontrendszer szakmai elõkészítésében, valamint
j) tevékenységérõl évente beszámolót készít.
(2) A felosztási szabályzat tartalmazza
a) a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt
elõadó-mûvészeti szervezetek tevékenységének értékelési
rendjét, a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek mûvészeti támogatásainak a mûvészeti támogatási keretösszegen belüli, egymáshoz viszonyított arányát,
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b) a 17. § (3) bekezdésében meghatározott szempontok
szerinti adatok súlyozási értékeit és a támogatások felosztásának számítási módját,
c) a 17. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szempontok szerint felosztandó támogatások mûvészeti támogatási keretösszegen belüli, egymáshoz viszonyított arányát,
d) az évente az elõzõ költségvetési év teljesítési adatai és a 17. § (5) bekezdése szerinti évadbeszámolók ismeretében elvégzett tevékenységértékelés alapján elkészített, következõ költségvetési évre vonatkozó felosztási javaslatot,
e) az évente a 20. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott szempontok szerinti adatok súlyozási értékeit,
a támogatások felosztásának számítási módját és a következõ költségvetési évi támogatásokra vonatkozó felosztási
javaslatot.”

6. §
(1) Az Emtv. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv ellátja
az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ
következõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat]
„a) az állam által fenntartott és az e törvény szerint támogatást igénylõ elõadó-mûvészeti szervezetekrõl, valamint az ágazati érdekegyeztetésben részt vevõ elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekrõl, azok
jogszabályban meghatározott adatairól hatósági nyilvántartást vezet,
b) ellenõrzi a nyilvántartott elõadó-mûvészeti szervezetek e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítését,
amely ellenõrzés kiterjed a hatósági ellenõrzésre és a támogatások rendeltetésszerû felhasználására is,”
(2) Az Emtv. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv ellátja
az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ
következõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat:]
„e) ellátja a NEÉT és a bizottságok mûködtetésével
kapcsolatos adminisztratív feladatokat, gondoskodik a bizottsági feladatok ellátásához szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásáról,”
(3) Az Emtv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által
végzett nyilvántartási, igazgatási és szolgáltatási tevékenységért jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
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7. §

Az Emtv. III. Fejezete helyébe a következõ III. Fejezet
lép:
„III. FEJEZET
AZ ELÕADÓ-MÛVÉSZETI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA, MINÕSÍTÉSE, A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
1. Cím
Az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartása
7. § (1) A költségvetési szervként vagy közhasznú szervezetként mûködõ elõadó-mûvészeti szervezetekrõl és
az ágazati érdekegyeztetésben részt vevõ elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekrõl az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a nyilvántartott szervezet nevét, szervezeti formáját,
székhelyét, telephelyeit, cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát vagy törzskönyvi nyilvántartási számát,
b) az elõadó-mûvészeti szervezet
ba) mûvészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölését: színház, zenekar, énekkar, balett-együttes, táncegyüttes,
bb) mûvészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölését: többtagozatos színház, bábszínház, gyermek- és ifjúsági színház, kamarazenekar, kamara-szimfonikus zenekar, szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar, big
band,
bc) mûködése szerinti típusmegjelölését: független
színház, produkciós színház, befogadó színház, szabadtéri
színház, nemzeti etnikai és kisebbségi színház, valamint
bd) fenntartójának nevét, szervezeti formáját, székhelyét, fenntartó hiányában az alapító, illetve a képviselõ nevét, lakcímét,
c) az elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek esetében a mûködési terület (színházmûvészet, zenemûvészet, táncmûvészet) megjelölését.
(3) Jogszabály az e törvényben meghatározott célok
teljesüléséhez szükséges egyéb – a személyes adat körébe
nem tartozó – adat nyilvántartásba vételét is elõírhatja.
(4) A nyilvántartásban szereplõ adatok nyilvánosak, és
az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv honlapján hozzáférhetõk.
8. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – kérelemre indul. A kérelmet az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában, továbbá a szakmai érdek-képviseleti szervezetek esetében
a szervezet képviselõje nyújthatja be.
(2) Nyilvántartásba az az elõadó-mûvészeti szervezet
vehetõ, amely legalább három éve mûködik. E rendelkezés
az állami vagy önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti szervezetekre nem alkalmazható.
(3) Elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetként az a társadalmi szervezet vehetõ nyilvántartásba, amelynek létesítõ okirata szerint a társadalmi szervezet
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a) elõadó-mûvészeti területet érintõ szakmai érdek-képviseleti tevékenységet végez, és
b) a bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló végzés
jogerõre emelkedésétõl számított két év eltelt vagy tagszervezeteinek több mint fele állami vagy önkormányzati
fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet.
(4) Az állam által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezetek esetén a nyilvántartásba vételi eljárás hivatalból indul.
9. § (1) A nyilvántartásba vétel és a minõsítés alapjául
szolgáló adatokban bekövetkezett változást az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az elõadó-mûvészeti szervezet képviselõje – jogszabályban
meghatározott módon – köteles bejelenteni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a változástól vagy annak
ismertté válásától számított tizenöt napon belül.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezet
fenntartójával, ennek hiányában az elõadó-mûvészeti szervezet képviselõjével szemben ötvenezer forint bírságot
szab ki. Az így beszedett bírság a központi költségvetés
bevétele, amelyet az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatására kell fordítani.
10. § A nyilvántartásból törölni kell az elõadó-mûvészeti szervezetet, ha
a) az elõadó-mûvészeti szervezet nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeként meghatározott szervezeti
feltételeknek,
b) ezt az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek
hiányában az elõadó-mûvészeti szervezet képviseletére jogosult személy kéri,
c) az elõadó-mûvészeti szervezet jogutód nélkül megszûnt,
d) a nyilvántartásba vételétõl számított öt éven át
az elõadó-mûvészeti szervezet – ide nem értve a magyar
állam által fenntartott, valamint a közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ elõadó-mûvészeti szervezetet – nem részesült az e törvényben meghatározott támogatásból.
2. Cím
Az elõadó-mûvészeti szervezetek minõsítése
11. § (1) A nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezetet a miniszter – az érintett bizottság javaslata alapján,
a NEÉT elõzetes álláspontjának mérlegelésével – az általa
kiadott rendeletben nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsítheti.
(2) Azt az elõadó-mûvészeti szervezetet lehet nemzeti
elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsíteni, amelynek
a) fenntartója a magyar állam vagy az e törvény szerinti
közszolgáltatási szerzõdése van a magyar állammal,
b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott mûvészei – ide nem értve a gyermek- és csoportos
szereplõket – legalább 70%-a szakirányú felsõfokú végzettséggel vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. §
(2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezik,
c) vezetõjét az e törvényben foglalt szabályoknak megfelelõen bízták meg, és
d) a magyar elõadó-mûvészeti életben betöltött szerepe, a mûvészeti tevékenysége a magyar nemzeti kulturális
identitás és hagyományok õrzése, fejlesztése, a kulturális
érték- és mintaközvetítés szempontjából kiemelkedõ jelentõségû.
(3) Azt az elõadó-mûvészeti szervezetet lehet kiemelt
elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsíteni, amelynek
a) fenntartója helyi önkormányzat vagy az e törvény
szerinti közszolgáltatási szerzõdése van helyi önkormányzattal,
b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott mûvészeinek – ide nem értve a gyermek- és csoportos szereplõket – legalább 60%-a szakirányú felsõfokú
végzettséggel vagy a Kjt. 63. § (2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezik,
c) vezetõjét az e törvényben foglalt szabályoknak megfelelõen bízták meg, és
d) a fõvárosi, illetve a megyei elõadó-mûvészeti életben betöltött mûvészeti, kulturális szerepe, az általa nyújtott mûvészeti szolgáltatások tartalma és mûvészeti értéke
az állami támogatási és az önkormányzati fenntartói vagy
támogatási szerepvállalást egyidejûleg és tartósan indokolja.
(4) A 7. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti elõadó-mûvészeti szervezet esetében a (2) bekezdés b) pontját és a (3) bekezdés b) pontját a minõsítés során nem kell
alkalmazni.
(5) Nem minõsíthetõ nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetté vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetté az elõadó-mûvészeti szervezet, illetve a már nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetté vagy kiemelt elõadó-mûvészeti
szervezetté minõsített elõadó-mûvészeti szervezet ilyen
minõsítését meg kell szüntetni, ha a minõsítés alapjául
szolgáló feltételek közül a (2) bekezdés d) pontja vagy
a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel tartósan, a (2) bekezdés a)–c) pontja vagy a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti feltételek valamelyike pedig egy teljes évadot alapul
véve nem áll fenn.
12. § Szimfonikus zenekar, kamaraszimfonikus zenekar, kamarazenekar (a továbbiakban együtt: zenekar),
énekkar nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetté vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetté minõsítésének a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezet esetében a 11. § (2) bekezdésében, a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezet esetében a 11. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 11. § (3) bekezdésének a) és c)–d) pontjában foglaltakon túl feltétele,
hogy
a) a zenekar évente legalább 50 hangversenyt tartson,
b) az énekkar évente legalább 40 hangversenyt tartson,
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c) rendelkezzen a tevékenység ellátásához szükséges,
jogszabályban meghatározott tárgyi feltételekkel és
d) a tárgyévet megelõzõ évben teljesítse a jogszabályban meghatározott fizetõnézõ-számot.
3. Cím
A közszolgáltatási szerzõdés
13. § (1) Az állam, illetve az önkormányzat az elõadó-mûvészeti szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatások) tartós biztosítására nem állami fenntartású elõadó-mûvészeti szervezettel legalább három évre elõadó-mûvészeti közszolgáltatási szerzõdést köthet.
(2) A közszolgáltatási szerzõdés tartalmazza
a) az elõadó-mûvészeti szervezet nevét, székhelyét,
képviselõjének nevét, bírósági nyilvántartási vagy cégjegyzékszámát és adószámát,
b) a szolgáltatások részletes leírását, helyének meghatározását és mutatószámait, továbbá a kapcsolódó egyéb
szolgáltatásokat,
c) a szolgáltatások ellátását biztosító személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételeket,
d) a szolgáltatások folyamatos nyújtását biztosító feltételeket,
e) a szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközök tulajdonviszonyait, a szervezet
birtokába adott vagy más módon rendelkezésére bocsátott
eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat,
f) a szervezet vállalt szolgáltatásaival összefüggõ jogait és kötelezettségeit,
g) a szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellenõrzésre vonatkozó szabályokat,
h) a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló
nézõtájékoztatási, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó
elõírásokat,
i) a közszolgáltatási szerzõdés módosításának, felmondásának feltételeit,
j) a közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetére vonatkozó jogkövetkezményeket (így különösen a kötbérfizetési kötelezettséget),
valamint a közszolgáltatási szerzõdés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját és
k) az elõadó-mûvészeti közszolgáltatás megkezdésének idõpontját és a szerzõdés idõbeli hatályát.
14. § (1) A nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és
a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek esetében – a 13. §
(2) bekezdésben foglaltakon túl – a közszolgáltatási szerzõdés tartalmazza a 17. § (4) bekezdés f) pontja szerinti
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket is.
(2) A 13. § (2) bekezdés a)–d) és f)–j) pontjait megfelelõen alkalmazni kell a 19. § (1) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése és a 21. § (1) bekezdése szerinti támogatásokról
szóló támogatási szerzõdések megkötése során.”
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8. §

Az Emtv. IV. Fejezet 1. Címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Cím
A támogatási rendszer alapjai
15. § (1) E törvény alapján kizárólag az Európai Bizottság N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésû elõirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható
támogatás.
(2) E fejezet szerinti központi költségvetési támogatást
a költségvetési szervként vagy a külön törvény szerint
közhasznúvá minõsített szervezetként mûködõ elõadó-mûvészeti szervezet támogatására a fenntartó, ennek
hiányában az elõadó-mûvészeti szervezet kaphat.
(3) A támogatás feltétele – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által
történõ nyilvántartásba vétel.
(4) A 21. § alapján kiírt pályázati támogatásokból
a nyilvántartásban nem szereplõ elõadó-mûvészeti szervezet is részesülhet.
(5) Az államháztartás bármely alrendszerébõl származó támogatások együttesen nem haladhatják meg az elszámolható költségeket. Az elszámolható költségek körébe
a miniszter által rendeletben meghatározott, az e törvény
szerinti támogatási célok megvalósítása során felmerült,
igazolt közvetlen és közvetett költségek tartoznak.
(6) A központi költségvetési támogatásra vonatkozó
adatok az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv honlapján bárki számára hozzáférhetõek.
16. § (1) A központi költségvetés a nyilvántartásba vett
elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartója, annak hiányában az elõadó-mûvészeti szervezet részére
a) mûvészeti támogatást,
b) mûködési támogatást és
c) e törvény szerinti egyéb támogatást
nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás állami vagy önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az a magyar állammal vagy az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább 3 éves fenntartói megállapodást kötött. Fenntartói megállapodás csak teljes naptári évre köthetõ.
(3) A fenntartói megállapodásban a mûvészeti tevékenységgel [17. § (3) bekezdés], az elõadó-mûvészeti
szervezet létesítõ okiratában meghatározott egyéb tevékenységgel és a gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága,
eszköz- és erõforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben az elõadó-mûvészeti szervezettõl elvárt teljesítményt az adott területre jellemzõ mutatókkal, illetve megfelelõ követelményleírással kell meghatározni.
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(4) A fenntartói megállapodásban költségnemenként
fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez rendelt forrást [3. §
(6) bekezdés], több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát.
(5) A fenntartó köteles az általa fenntartott és nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet tevékenységével
összefüggõ, (2) bekezdés szerinti adatokat jogszabályban
meghatározott módon az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv részére nyomtatott és elektronikus formában megküldeni, az esetleges adatváltozást pedig 30 napon belül
bejelenteni. A fenntartói megállapodást a tárgyévet megelõzõ év október 31-éig kell benyújtani az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv részére.
(6) Támogatásra jogosult több elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója a mûvészeti támogatásnak az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek közötti felosztásáról – a 17. §
(1) bekezdésében, valamint az egyes elõadó-mûvészeti
szervezetekkel kötött fenntartói megállapodásban foglaltak figyelembevételével – maga határoz.”

9. §
Az Emtv. IV. Fejezet 2. Címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Cím
A színház, balett- és táncegyüttesek központi költségvetési támogatásai és az igénybevétel feltételei
17. § (1) A mûvészeti támogatás az elõadó-mûvészeti
szervezet által nyújtott mûvészeti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó mûvészi, mûvészeti szolgáltatások
igénybevételéhez, eszközök – különösen színpadtechnikai
eszközök –, anyagok beszerzéséhez, illetve mûvészi, mûvészeti munkakörben való foglalkoztatáshoz, felhasználási jogok megszerzéséhez nyújtott hozzájárulás, amelyet
más célra felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.
(2) A mûvészeti támogatást súlyozási értékek és arányszámok alkalmazásával, a felosztási szabályzatban rögzített számítási mód szerint úgy kell megállapítani, hogy figyelembevételre kerüljenek a nemzeti elõadó-mûvészeti
szervezetnek, illetve kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsített színházak, balett- és táncegyüttesek tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatos általános támogatási szempontok. Ezen szempontok érvényesülését a támogatással érintett mûvészeti évadot megelõzõ utolsó lezárt évad mûvészeti tevékenységének, szolgáltatásainak
alapulvételével kell vizsgálni.
(3) A mûvészeti támogatás mértékének megállapításakor általános támogatási szempontként vizsgálni kell
a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek, illetve kiemelt
elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsített színházak, balett- és táncegyüttesek
a) által teljesített bemutatók számát, azon belül a kortárs és klasszikus magyar szerzõk mûveinek a számát,
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b) által teljesített elõadások számát, ennek keretében
ba) a saját elõadások arányát,
bb) a balett- és táncelõadások számát,
bc) az opera-elõadások számát,
bd) a klasszikus operett-elõadások számát,
be) a zenés színpadimû-elõadások, illetve ezen belül
az élõ zenekarral, énekkarral teljesített elõadások számát,
bf) a stúdió-elõadások számát,
c) fizetõnézõ-számát, az össznézõszámát és jegyár-bevételének összegét,
d) fizetõ átlag-nézõszám arányát a nézõtéri befogadóképességhez,
e) a gyermek- és ifjúsági bemutatók és elõadások számát,
f) az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve tájelõadások és nemzetközi vendégelõadások számát, ezen belül
fa) a belföldi elõadások tekintetében a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban,
fb) a külföldi elõadások esetében a Kárpát-medencei
magyarlakta területeken tartott elõadások számát.
(4) A mûvészeti támogatás mértékének megállapításakor értékelni kell továbbá a nemzeti elõadó-mûvészeti
szervezetnek, illetve kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsített színházak, balett- és táncegyüttesek
a) társulati mûvészeti-szakmai közösségépítõ tevékenységét,
b) hazai és nemzetközi szakmai és mûvészeti kapcsolatépítési és együttmûködési gyakorlatát,
c) a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos mûvészeti
struktúrához kapcsolódó mûvészeti gyakorlatát,
d) közönségkapcsolati rendszerét, a nézõszám növelésének gyakorlatát, valamint médiakapcsolati tevékenységét, a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló
nézõtájékoztatási, továbbá a jegyértékesítési rendszerét,
e) saját elõadásaihoz kapcsolódó jegyár-bevételeken
túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggõ tevékenységét és annak eredményességét,
f) helyi mûvészeti, közoktatási, közmûvelõdési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítési,
továbbá az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, mûvészetpedagógiai programhoz,
a tantervi oktatáshoz, helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás, a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlatát,
g) vezetõjének vezetõi pályázatában rögzített, a mûvészeti tevékenységgel összefüggõ vállalások teljesülését.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat és információkat tartalmazó mûvészeti évadbeszámolót az érintett elõadó-mûvészeti évadra vonatkozóan június 10-éig köteles
a mûvészeti támogatásra jogosult az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv részére nyomtatott és elektronikus formában
megküldeni. Az évadbeszámoló a mûvészeti évad június és
július hónapjára vonatkozóan az érintett adatkörben tervszámokat tartalmaz. Az elõadó-mûvészeti szervezet augusztus
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31-éig köteles a tervszámoktól eltérõ tényadatokról az e bekezdés szerinti formában tájékoztatást adni.
18. § (1) Az állandó játszóhellyel rendelkezõ elõadó-mûvészeti szervezet fenntartóját – az érintett területeken jelentkezõ kiadásaihoz történõ hozzájárulásként,
az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
– létesítménygazdálkodási célú mûködési támogatás illeti
meg, amelyet más célra felhasználni, átcsoportosítani nem
lehet.
(2) A fenntartó gondoskodik az elõadó-mûvészeti szervezet létesítõ okiratában meghatározott, állandó mûködési
helyéül szolgáló épület rendeltetésszerû használatának
biztosításáról. A fenntartó köteles az épület lényeges mûszaki adatairól, állapotáról, valamint a színpadtechnikai
eszközökrõl nyilvántartást vezetni.
(3) Mûködési támogatás a 16. § (3) bekezdéséhez kapcsolódó mutatószámmal meghatározott eredmény eléréséhez kötötten is nyújtható.
19. § (1) Nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek, illetve kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek nem minõsülõ
színházak, balett- és táncegyüttesek támogatása pályázati
úton történik. A mûvészeti és mûködési támogatásra irányuló pályázatokat legkésõbb február 15-éig kell kiírni, és
április 30-áig a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntéseket nyilvánosságra kell hozni.
(2) A pályázatokról történõ döntés megalapozásához
a miniszter az érintett bizottság – az (1) bekezdés szerinti
elõadó-mûvészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti
szervezetei által véleményezett – javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A döntésre a szakmai
kuratórium – színháztípusonként, továbbá a balett- és
táncegyüttesekre vonatkozóan jogszabályban meghatározott minõségbiztosítási szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló – elõterjesztése alapján az érintett bizottság
tesz javaslatot. A javaslattól eltérõ döntését a miniszter köteles megindokolni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elõadó-mûvészeti szervezetek tárgyévi támogatási keretösszegének feléig az érintett bizottság javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettséget vállalhat a következõ évek
támogatási kerete terhére.”

10. §
Az Emtv. IV. FEJEZET 3. Címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3. Cím
A zenekarok és énekkarok központi költségvetési
támogatásai és az igénybevétel feltételei
20. § (1) Nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek vagy
kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsített zenekar, énekkar fenntartóját külön a zenekarra és külön
az énekkarra
a) a zenekar, énekkar létszáma,

17. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

b) a hangversenyek száma,
c) opera-elõadásokon történõ közremûködések száma,
d) az ifjúsági hangversenyek száma,
e) a bemutatott kortárs magyar zenemûvek száma,
f) a fizetõ nézõk száma és
g) a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek,
képfelvételek száma
alapján e szempontokra figyelemmel megállapított központi költségvetési támogatás illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti zenekar, énekkar létszámának megállapításához a tárgyévet megelõzõ évben az elõadó-mûvészeti szervezetnél teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló vehetõ figyelembe. Mûvészi munkakörben, részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidõ arányában kell figyelembe venni.
(3) Nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetnek, illetve kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek nem minõsülõ zenekar, énekkar támogatása pályázati úton történik. A pályázatokról történõ döntés megalapozásához a miniszter
az érintett bizottság javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A döntésre a szakmai kuratórium
a zenekarokra és énekkarokra jogszabályban meghatározott minõségbiztosítási szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló elõterjesztése alapján az érintett bizottság
tesz javaslatot. A javaslattól eltérõ döntését a miniszter köteles megindokolni.
(4) A (3) bekezdés szerinti zenekar, énekkar tárgyévi
támogatási keretösszegének feléig a szakmai kuratórium
javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló
kötelezettséget vállalhat a következõ évek támogatási kerete terhére.”

11. §
(1) Az Emtv. 21. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[A miniszter pályázatot ír ki elsõsorban:]
„d) a tárgyévet megelõzõ évadban kiemelkedõ mûvészeti teljesítményt nyújtó és az e törvényben meghatározott célok megvalósítása érdekében többletfeladatokat
vállaló elõadó-mûvészeti szervezetek támogatására,
e) a kimagasló színvonalú és az e törvényben meghatározott célok megvalósítását elõmozdító elõadások országos és határon túli megjelenésére,
f) a határon túli, Kárpát-medencei magyar elõadó-mûvészeti szervezetek támogatására,”
(2) Az Emtv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alapján kiírandó pályázatokról
szóló döntései megalapozásához a miniszter az érintett bizottság javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A döntésekre a szakmai kuratórium elõterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot. A javaslattól eltérõ döntéseit a miniszter köteles megindokolni.”
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12. §

Az Emtv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A költségvetési törvény meghatározza a nyilvántartott színházak, balett- vagy táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok elosztható támogatásának keretösszegeit. A költségvetési törvény
a) nemzeti elõadó-mûvészeti szervezeteket megilletõ
mûvészeti támogatás és mûködési támogatás összegét
az elõadó-mûvészeti szervezetekre,
b) a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek
ba) mûködési támogatásának összegét a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó vagy azokkal közszolgáltatási megállapodást kötõ valamennyi önkormányzatra,
bb) mûvészeti támogatásának összegét az egyes színházakra is
lebontva határozza meg.
(2) A mûködési támogatás mértéke a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt elõadó-mûvészeti
szervezetek esetében nem lehet kevesebb a tárgyévet megelõzõ költségvetési évben létesítménygazdálkodási célokra az adott évre elõirányzott és ténylegesen folyósított
fenntartói támogatás felénél.
(3) A költségvetési törvénynek a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetében kell biztosítani
a) a nyilvántartott színházak, balett- vagy táncegyüttesek önkormányzati fenntartóit, önkormányzati fenntartó
hiányában a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzatot megilletõ központi költségvetési támogatás keretösszegét, valamint
b) a nyilvántartott zenekarok, énekkarok önkormányzati fenntartóit, önkormányzati fenntartó hiányában a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzatot megilletõ
központi költségvetési támogatás keretösszegét.
(4) A kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében kell biztosítani:
a) a nyilvántartásba vett állami fenntartású színházak,
balett- vagy táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok központi költségvetésbõl származó támogatását,
b) a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ elõadó-mûvészeti szervezet támogatását,
c) az e törvény alapján pályázati úton nyújtható támogatások elõirányzatát, valamint
d) az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv mûködéséhez szükséges elõirányzatot.”

13. §
(1) Az Emtv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató a karmester, karnagy, színmûvész,
bábmûvész, artistamûvész, magánénekes, magántáncos,
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segédszínész, csoportos szereplõ munkakörben foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló határozatlan idejû jogviszonyát rendes felmondással, illetve felmentéssel (a továbbiakban együtt: felmondás) akkor is megszüntetheti, ha
a foglalkoztatott számára a munkaszerzõdésben vagy – ha
a munkaszerzõdésben errõl nem állapodtak meg – a 31. §
(3) bekezdésében megállapított elõadásszám legalább
40%-a mértékéig az elmúlt évadban nem tudott és a következõ évadban sem tud mûvészi feladatot biztosítani az elõadó-mûvészeti szervezet megváltozott mûvészeti koncepciójával összefüggõ ok miatt.”
(2) Az Emtv. 31. § (3) bekezdés b)–c) helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûvészi munkakörben foglalkoztatottat a munkáltató teljes munkaidõben foglalkoztatja, ha az évadonként teljesítendõ elõadásszám – ideértve a (4) bekezdésben foglalt
kivételt is –]
„b) magántáncos esetében legalább 40 elõadás,
c) magánénekes esetében legalább 40 elõadás,”
(3) Az Emtv. 31. § (3) bekezdés e) helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A mûvészi munkakörben foglalkoztatottat a munkáltató teljes munkaidõben foglalkoztatja, ha az évadonként teljesítendõ elõadásszám – ide értve a (4) bekezdésben foglalt kivételt is –]
„e) segédszínész esetében legalább 120 elõadás,”
(4) Az Emtv. 31. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A felek a munkaszerzõdésben a (3) bekezdés
a)–c) pontjában foglaltaknál 40%-kal, a d)–f) pontjában
foglaltaknál 25%-kal magasabb vagy alacsonyabb évadonkénti elõadásszámban is megállapodhatnak.”

14. §
Az Emtv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § (1) A zenekari és énekkari tag esetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozásának feltétele
az eredményes szakmai próbajáték, illetve próbaéneklés,
amelyek meghirdetésére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) Zenekari tag, énekkari tag és tánckari tag határozott
idõre létesített foglalkoztatására irányuló jogviszony esetén a munkáltató a továbbfoglalkoztatásra irányuló igenlõ
vagy nemleges nyilatkozatát legkésõbb a határozott idõtartam lejárata elõtt négy hónappal írásban közli a foglalkoztatottal.
(3) Ha a munkáltató elmulasztja a (2) bekezdésben
meghatározott nyilatkozat megtételét, köteles a foglalkoztatottat – annak kérésére – legalább a lejáró szerzõdésnek
megfelelõ feltételekkel továbbfoglalkoztatni.
(4) A munkáltató a jogviszony meghosszabbítására vonatkozó részletes ajánlatát legkésõbb a szerzõdés lejártát
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megelõzõ három hónappal írásban közli, a munkáltató
ajánlatára pedig a foglalkoztatott egy hónapon belül írásban nyilatkozik.”

15. §
(1) Az Emtv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A zenekari tag és énekkari tag egy szolgálatának
idõtartama három, az operaelõadások és a színpadi próba
esetében négy óra, a nem színpadi próbák esetében azok
tényleges idõtartamát kell figyelembe venni.”
(2) Az Emtv. 38. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A zenekari, énekkari, illetve tánckari tagot a munkáltató teljes munkaidõben foglalkoztatja, ha a munkaszerzõdés
a) zenekar esetében legalább 40 hangverseny,
b) énekkar esetében legalább 32 hangverseny,
c) balett- vagy táncegyüttes esetében legalább 40 balett-, tánc- vagy mozgásmûvészeti elõadás, vagy
d) zenekar, énekkar, balett- vagy táncegyüttes évadra
vonatkozó szolgálatszáma legalább 80%-ának
teljesítését írja elõ.”
(3) Az Emtv. 38. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazása szempontjából
egy szolgálat egy elõadást vagy egy próbát jelent. Ha
a próba idõtartama rövidebb, mint két óra, akkor – naponta
legfeljebb egy alkalommal – fél szolgálatot kell elszámolni.”
(4) Az Emtv. 38. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül
ki:
„(9) A szolgálatokban meghatározott munkaelrendelés
száma havonta nem haladhatja meg az (1)–(2) bekezdésben megállapított havi szolgálatszámot, egyebekben
a munkáltató a 32. § szerinti munkaidõkeretet alkalmazhatja.”

16. §
(1) Az Emtv. 39. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a vezetõi
munkakör betöltésének feltételeit, a javadalmazást, a munkaviszony kezdõ és befejezõ idõpontját, a munkába lépés
napját, az elõadó-mûvészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fõ elõirányzatait, valamint a fenntartó által
meghatározott, így különösen az elõadó-mûvészeti szervezet mûvészi arculatával, mûvészeti vezetésének módjával,
teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos,
továbbá a nemzeti és a kiemelt elõadó-mûvészeti szerve-
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zetek esetében a 17. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal
összefüggõ további tartalmi követelményeket. A pályázati
kiíráshoz kapcsolódóan pályázati dokumentáció vagy személyes konzultáció lehetõségének biztosításával megfelelõ tájékoztatást kell nyújtani a pályázó számára a szervezetrõl, beleértve annak aktuális gazdasági helyzetét is.
(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai:
a) az érintett bizottság négy,
b) a miniszter egy,
c) az elõadó-mûvészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának egy,
d) a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá
e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két
képviselõje.”
(2) Az Emtv. 39. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A munkakör betöltésérõl – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a munkáltatói jogkör gyakorlója
harminc napon belül, önkormányzati fenntartó esetén a következõ képviselõ-testületi ülésén dönt. A nemzeti és etnikai kisebbségi elõadó-mûvészeti szervezet esetében
a munkáltató – ha nem kisebbségi önkormányzat – az érintett kisebbségi önkormányzat egyetértésével dönt. A döntést a szakmai bizottság véleményével együtt nyilvánosságra kell hozni. A nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti
szervezet a sikeres pályázat egy példányát a döntést követõ
15 napon belül az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv
részére megküldi.”

17. §
Az Emtv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vezetõ munkakörének ellátásával szakirányú felsõfokú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezõ személy bízható meg. E paragrafus tekintetében szakirányú felsõfokú végzettségnek minõsül a felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ diplomával vagy oklevéllel,
továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított
végzettség.”

18. §
Az Emtv. 41. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vezetõ vezetõi tevékenységével összefüggésben
jutalomban vagy más, munkáltatói döntésen alapuló egyéb
többletjuttatásban abban az esetben részesíthetõ, ha az arra
jogosító, mutatószámokon alapulóan meghatározott többletfeladatra, illetve többletteljesítményre vonatkozó felté-
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telek a munkáltatóval kötött megállapodásban rögzítésre
és teljesítésre kerültek.
(4) A vezetõ munkakörébe nem tartozó mûvészi, mûvészeti feladatok ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket
a munkaszerzõdésben kell meghatározni. Ennek hiányában a vezetõ ilyen tevékenységeket az általa vezetett elõadó-mûvészeti szervezetnél csak a munkáltatói jogkör
gyakorlójának elõzetes, írásbeli engedélyével végezhet.
(5) Az állami vagy önkormányzati fenntartású elõadómûvészeti szervezet vezetõjének határozott idejû munkajogviszonyát rendes felmondással megszüntetni nem
lehet.”

19. §
(1) Az Emtv. 44. § 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„1. bábszínház: elõadó-mûvészeti tevékenységét jellemzõ módon bábmûvészek közremûködésével, a bábmûvészeti eszközök és megoldások felhasználásával végzõ,
állandó játszóhellyel rendelkezõ színház,”
(2) Az Emtv. 44. § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„3. befogadó színház: elõadások bemutatására alkalmas
játszóhellyel rendelkezõ, társulat nélküli színház, ideértve
az olyan cirkuszmûvészeti szervezetet is, amely az elõadást állandó játszóhelyen, saját tulajdonú vagy rendelkezésû kõépületben valósítja meg,”
(3) Az Emtv. 44. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„8. énekkar: oratórikus vagy a cappella mûvek elõadására alkalmas elõadó-mûvészeti szervezet – ideértve a kamarakórust is –, ha létszáma legalább 12 fõ,”
(4) Az Emtv. 44. § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„12. fizetõnézõ-szám: azoknak a magánszemélyeknek
száma, akiket az elõadó-mûvészeti szervezet elõadás vagy
hangverseny megtekintésére az általánosan érvényesített
jegyár – bérlet esetében egy elõadásra, értékesített elõadás
vagy hangverseny esetében egy belépõjegyre vetítetten –
legalább 50%-os mértékét elérõ fogyasztói áron közvetlenül vagy közvetve feljogosított, feltéve, hogy az esetleges
értékesítési jutalékkal csökkentett jegyár, illetve az értékesített elõadás vagy hangverseny ellenértéke az elõadó-mûvészeti szervezetnél tényleges saját bevételként jelentkezik, továbbá azt, hogy utóbbi esetben – amennyiben arra
sor kerül – a tényleges jegyértékesítést végzõ az általa értékesített belépõjegyek számáról az elõadó-mûvészeti
szervezetnek adatot szolgáltat,”
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5) Az Emtv. 44. § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„16. hangverseny: zenemûvek – ideértve az operaelõadáson történõ zenekari és énekkari közremûködést is –
személyes elõadó-mûvészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történõ nyilvános bemutatása, amelyben a közremûködõ zenekar vagy énekkar az e törvényben az érintett szervezettípus tekintetében meghatározott létszámot
eléri vagy meghaladja (amennyiben az elõadott mû vagy
mûvek jellege, illetve ifjúsági, iskolai hangverseny esetében a helyszín igazolt befogadóképessége indokolja, kivételes esetben a létszám legfeljebb 30 százalékkal kisebb lehet).”
(6) Az Emtv. 44. § 18–19. pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„18. kamara-szimfonikus zenekar: olyan zenemûveket
játszó elõadó-mûvészeti szervezet, melynek létszáma legalább 24, legfeljebb 55 fõ, ide értve a népi koncertzenekart is,
19. kamarazenekar: olyan zenemûveket játszó elõadó-mûvészeti szervezet, melynek létszáma legalább 12,
legfeljebb 23 fõ, ide értve a népi koncertzenekart és a big
bandet is,”
(7) Az Emtv. 44. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„23. közszolgáltatási szerzõdés: mûvészeti közszolgáltatás nyújtására irányuló, legalább három évre szóló, e törvény szerinti tartalommal megkötött szerzõdés,”
(8) Az Emtv. 44. § 29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„29. saját elõadás: olyan színházi alkotás, amelynek
elõadásához szükséges szerzõi jogokkal a színház rendelkezik, az elõadás a színházzal szerzõdéses kapcsolatban
álló alkotó- és elõadómûvészek mûvészi tevékenységével
jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetésébõl kerül a nyilvánosság elé,”
(9) Az Emtv. 44. §-a kiegészül a következõ 40–52. ponttal:
[E törvény alkalmazásában:]
„40. értéknövelõ beruházás: az elõadó-mûvészeti szervezet létesítõ okiratában meghatározott tevékenységéhez
kapcsolódó szolgáltatások bõvítését, illetve minõségének
javítását, továbbá az üzemeltetés hatékonyságát, költségeinek csökkentését szolgáló fejlesztés,
41. felújítás: az üzemeltetéssel érintett ingatlan egészére (teljes felújítás), illetõleg egy vagy több fõszerkezetére,
illetve a színpadtechnikára kiterjedõ (részleges felújítás),
idõszakonként szükségessé váló olyan általános javítási
építés-szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti mûszaki állapotot – megközelítõleg vagy teljesen – visszaállítják, illetõleg az eredeti használhatóságot, üzembiztonsá-
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got az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével
vagy az eredetitõl eltérõ kialakításával növelik,
42. gyermek- és ifjúsági színház: egy évadon belüli bemutatóinak legalább 80%-át kitevõ mértékig a 0–18 éves
korosztályok életkori értelmi-érzelmi sajátosságainak
megfelelõ és e korosztályok színházi igényeinek kielégítését célzó elõadó-mûvészeti tevékenységet végzõ színház,
43. karbantartás: az üzemeltetéssel érintett ingatlan és
eszközök állagának, rendeltetésszerû használhatóságának
biztosítása érdekében szükséges megelõzõ munkák (idõszerû vagy tervszerû karbantartás), továbbá felújításnak
nem minõsülõ javítási munkák elvégzése, illetõleg egyes
berendezések cseréje (hibaelhárítás),
44. klasszikus szerzõ mûve: klasszikus szerzõtõl származó mûnek kell tekinteni azt a mûvet, amely a bemutató
idõpontját megelõzõen legalább 15 éve elhunyt szerzõtõl
származik. Szerzõtársak esetében a késõbb elhunyt szerzõtárs halálának idõpontja irányadó,
45. kortárs szerzõ mûve: kortárs szerzõtõl származó mûnek kell tekinteni azt a mûvet, melynek tekintetében
a 44. pont szerinti feltételek nem állnak fenn,
46. létesítménygazdálkodás: az elõadó-mûvészeti szervezet tulajdonában vagy tartós használatában álló ingatlan
üzemeltetésével, karbantartásával (ide nem értve: a részleges és teljes felújítást és az értéknövelõ beruházást), a létesítõ okirat szerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközgazdálkodással, szolgáltatás-ellátással, ingatlangazdálkodással, továbbá az egyéb, a mûvészeti tevékenységhez
közvetetten szükséges tevékenység ellátása, az ahhoz
szükséges szolgáltatások, személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
47. magyar szerzõ mûve: e törvény alkalmazása szempontjából magyar szerzõ mûvének kell tekinteni a magyar
állampolgár vagy önmagát magyarnak valló színmûíró
vagy zeneszerzõ önálló szerzõként, illetve társszerzõi
vagy szerzõtársi közremûködésével alkotott színpadi mûvét,
48. szakirányú felsõfokú végzettség: a mûvészeti képzési területen, a munkakörnek megfelelõ alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és
szakképzettség vagy annak megfeleltethetõ korábbi fõiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és
szakképzettség, továbbá zene- és táncmûvészeti tevékenység esetében a tanári végzettség.
Ha nincs a mûvészeti munkakörnek megfelelõ hazai
szakirányú felsõfokú képzés, akkor szakirányú felsõfokú
végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez
szükséges szakmában szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplõ, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést,
az OKJ-ben szereplõ szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethetõ végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály
alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett mûvészi
vagy mûvészeti munkakör betöltéséhez elõírt szakmai
végzettséget;
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49. színpadtechnikai eszközök: épület alkotórészének
nem minõsülõ, a színpadi elõadó-mûvészeti tevékenységhez szükséges, illetve azt segítõ mûszaki (fény-, hang-, videotechnikai) eszközök, berendezések, továbbá az állandó
játszóhelyen kívüli elõadáshoz alkalmazott színpadi eszközök (mobilszínpad),
50. tájelõadás: az elõadó-mûvészeti szervezet létesítõ
okiratában megjelölt székhely településen kívül játszott
elõadás,
51. üzemeltetés: az elõadó-mûvészeti szervezet tulajdonában vagy tartós használatában álló, a mûvészeti alaptevékenységhez kapcsolódó ingatlan és eszközök rendeltetésszerû használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások, személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
52. vendégelõadás: olyan színházi alkotás, amelynek
elõadásához szükséges szerzõi jogokkal a felhasználási
szerzõdés alapján meghatározott idõre vagy elõadásszámra a vendégszínház rendelkezik, az elõadás a vendégszínház által szerzõdtetett alkotó- és elõadómûvészek mûvészi
tevékenységével jön létre, és a fogadó színház szervezésével, a fogadó színház költségvetésébõl kerül a nyilvánosság elé.”
20. §
Az Emtv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § (1) E törvénynek az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló
2011. évi LXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: módosító
törvény) megállapított
a) 4. § e)–f) pontját 2012. március 31-ét követõen,
b) 5/B. § (1) bekezdésének d) pontját és (2) bekezdését
2012. május 1-jét követõen,
c) 8. § (2) bekezdését a módosító törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépésnek a napján és
az azt követõen indult, illetve megismételt nyilvántartásba
vételi eljárásokra,
d) 16–20. §-át és 24. §-át a 2013. január 1-jétõl igénybe
vehetõ támogatások tekintetében,
e) 47. § (2) bekezdésének b) és f) pontját 2012. március
31-ét követõen
kell alkalmazni. A 2012. december 31-éig igénybe vett
támogatással az e törvénynek a támogatás igénybevétele
napján hatályos szabályai szerint kell elszámolni.
(2) 2018. január 1-jéig olyan színház, balett- és táncegyüttes is nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetté vagy kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetté minõsíthetõ, amely tekintetében a 11. § (2) bekezdés b) pontjában vagy a 11. §
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek nem
állnak fenn.
(3) A 20. § (2) bekezdését a kiemelt elõadó-mûvészeti
szervezetnek minõsített szimfonikus zenekarok esetében
2014. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a módosító törvénnyel megállapított
39. § (5) és (6) bekezdését a módosító törvény hatálybalépésének napján és az azt követõen kiírt pályázatokra kell
alkalmazni.
(5) Az Elõadó-mûvészeti Tanács tagjainak jogviszonya a módosító törvény 24. § (2) bekezdésében meghatáro-
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zott hatálybalépést követõ 15. napon megszûnik. Az Elõadó-mûvészeti Tanács a módosító törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyeiben az érintett bizottság jár el.
A miniszter a bizottság tagjait a módosító törvény 24. §
(2) bekezdésében meghatározott hatálybalépést követõ 15
napon belül kéri fel.”

21. §
Az Emtv. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a nyilvántartásba vételre, a nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre, az igazolás kiállítására, valamint a hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat,
b) a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt
elõadó-mûvészeti szervezetek a 11. § és a 12. § alapján
megállapított körét,
c) a 6. § (3) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási
díj mértékét az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott,
d) a fizetõ nézõszám alsó határát,
e) a szakmai próbajátékra, illetve próbaéneklésre vonatkozó részletes szabályokat,
f) a pályázati eljáráshoz kapcsolódó minõségbiztosítási
szempontrendszert,
g) a 24. § (3) bekezdése szerinti forrásból nyújtott támogatás – az Európai Bizottság által jóváhagyott kulturális támogatási programmal összhangban – elszámolható
költségeinek körét, a beszámoló formai és tartalmi követelményeit, továbbá a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott,
h) a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek nem minõsülõ elõadó-mûvészeti szervezet számára a 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti forrásból nyújtott támogatás elosztásának, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és felhasználására vonatkozó ellenõrzésének szabályait az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott
rendeletben határozza meg.”

22. §
(1) Az Emtv. 3. § (1) bekezdésében az „Alkotmányban”
szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg lép.
(2) Az Emtv. 23. § (5) bekezdésében „az EMT” szövegrész helyébe „az érintett bizottság” szövegrész lép.
(3) Az Emtv. 25. § (1) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)” szövegrész helyébe a „Kjt.” szöveg lép.
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23. §

(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi
CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatás kedvezményezettje lehet az (1) bekezdésben foglalt célok megvalósítása érdekében tevékenykedõ:
a) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel nem rendelkezõ, magát magyarnak valló természetes személy,
b) társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségû intézmény,
c) gazdasági tevékenységet üzletszerûen végzõ jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság (a továbbiakban: vállalkozás) ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint
d) az egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti,
oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény.”
(2) A Bgatv. 3. § b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Alapból az 1. § (2) bekezdésében felsorolt alábbi
kedvezményezettek a következõ célok körébe tartozóan
igényelhetnek támogatást:]
„b) közoktatási és felsõoktatási, tudományos kutatást,
fejlesztést végzõ intézmény és háttérintézmény; kulturális,
nyomtatott és elektronikus sajtó útján megvalósuló tömegtájékoztatási, egyházi, ifjúsági, szociális tevékenységet
folytató, a társadalmi felzárkózást és a szociális integrációt
elõsegítõ egészségügyi és egyéb szervezet (ideértve
a Szátv. 18. §-ában meghatározott szervezetet is)
ba) az alaptevékenységének (alapításának) megfelelõ
közfeladat ellátására;
bb) az európai uniós tagsággal és az Európai Unió által
biztosított támogatások felhasználásával kapcsolatos továbbképzési tevékenység ellátására;
c) önkormányzat, azok társulása, szövetsége
ca) az Európai Unió által is támogatott határmenti
program céljára;
cb) magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen utak, hidak építése, kommunális
és kommunikációs célú támogatások, természetes adottságok fokozott kihasználása, testvértelepülési kapcsolatok
– különösen a kulturális- és sportkapcsolatok – kialakítása,
erõsítése, közös környezetvédelmi programok létrehozása,
az Európai Unió külsõ határszakaszán a kishatárforgalom
feltételeinek megteremtése céljára;”
(3) A Bgatv. 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Költségvetési támogatásként:]
„b) eseti támogatás”
[illeti meg az Alapot.]
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(4) A Bgatv. 6. § (5) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem lehet a Kollégium tagja:]
„b) a MÁÉRT munkájában részt vevõ – nem magyar
közigazgatási szerv által delegált –személy, illetve annak
közeli hozzátartozója;
c) az Alap kezelõ szervezetének vezetõje, igazgatóságának tagja, felügyelõ bizottságának tagja, továbbá
az a személy, aki a kezelõ szervezettel munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy más,
a Polgári törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti szerzõdéses jogviszonyban áll;”
(5) A Bgatv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„11. § (1) A Kollégium ülései nyilvánosak, de a Kollégium zárt ülés tartását is elhatározhatja. A zárt ülésrõl készült jegyzõkönyvet is nyilvánosságra kell hozni.
(2) Az Alap mûködésének nyilvánosságát az Alap internetes honlapja (a továbbiakban: honlap) is biztosítja.
A honlapon közzé kell tenni a Bizottság Alappal kapcsolatos döntéseit, azok meghozatalától (elfogadásától) számított 15 napon belül. A honlapon hozzáférhetõvé kell tenni
továbbá az Alap mûködésével kapcsolatos legfontosabb
jogszabályokat, az Alap és kezelõ szervezetének mûködésére vonatkozó valamennyi rendelkezést, valamint a Bizottság és a Kollégium tagjainak nevét. A döntések nyilvánosságra hozataláról a Bizottság az Alap kezelõ szerve útján gondoskodik.”

24. §
(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel
– a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–6. §, a 11. §, a 13–21. §, a 22. § (2) és (3) bekezdése és a 25. § az e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(3) A 7. § és a 22. § (1) bekezdése 2012. március 31-én
lép hatályba.
(4) A 8–10. § és a 12. § 2012. május 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 2012. május 2-án hatályát veszti.”

25. §
Hatályát veszti az Emtv. 21. § (3) bekezdése, 30. §
(6) bekezdése, 46. § (2)–(4) és (6) bekezdése, 47. § (3) bekezdése, 50. §-a.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke
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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 Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva
a következõket rendeli el:
1. §
(1) A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású.
A kamatláb a következõ elemek – százalékos mértékben kifejezett – értékébõl áll:]
„c) a hallgatói hitelrendszer mûködési költségét és
egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításait fedezõ prémium.”
(2) A Kr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Diákhitel Központ a mûködési költséget fedezõ
prémium mértékét a Társaság könyvvizsgálatát végzõ
könyvvizsgálóval – az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidejûleg – évente felülvizsgáltatni köteles. A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel Központ a következõ félévek hallgatói hitel kamatának megállapításához figyelembe veheti.”
2. §
A Kr. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban a hitelfelvevõ rendelkezése szerinti megosztásban]
„b) a hitelfelvevõ és a felsõoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsõoktatási intézmény számára utalja, a felsõoktatásban folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében a hitelfelvevõt terhelõ
költségtérítés megfizetésére, továbbá a tanulmányokkal
kapcsolatosan felmerülõ egyéb díjak, költségek finanszírozására, amennyiben a Diákhitel Központ és a felsõoktatási intézmény között ennek lehetõségére elõzetesen
együttmûködési megállapodás jött létre.”
3. §
(1) A Kr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hallgatói hitel törlesztésére és behajtására az
e rendeletben meghatározott szabályok, továbbá – a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezé-
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sek kivételével – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott
rendelkezések az irányadóak. A végrehajtáshoz való jog
a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény
megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete – a 23. §
(3) bekezdésében foglaltak kivételével – a hallgatói jogviszony megszûnésének, legkésõbb azonban a 40. életév betöltésének idõpontját követõ negyedik hónap elsõ napja.”
(2) A Kr. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de
a 19. § (5) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevõ kérelmezheti a Diákhitel Központnál a (4)–(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés szerint megállapított törlesztõ részlete összegének mérséklését. A törlesztõ részlet
mérséklésének lehetõségérõl a fizetési késedelem esetén
küldött értesítõben a Diákhitel Központ tájékoztatja a hitelfelvevõt.”
4. §
(1) A Kr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettsége kezdetét követõen ismételten hallgatói jogviszonyt létesít,
a hallgatói jogviszonya létesítésének idõpontjától kezdõdõen törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony létesítését legkésõbb az új
hallgatói jogviszony létesítés elsõ tanulmányi félévének
lezárását követõ 3 hónapon belül jelzi a Diákhitel Központnak. Ezen határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.”
(2) A Kr. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hitelfelvevõ – a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz törlesztési kötelezettség szüneteltetése
iránt:]
„b) a rokkantsági nyugdíjra, a rokkantsági járadékra,
a baleseti rokkantsági nyugdíjra, a rehabilitációs járadékra
való jogosultság”
[idõszakának (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott
részére.]
(3) A Kr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hitelfelvevõt a célzott kamattámogatás 18. § (3) és
(5) bekezdése szerinti biztosításának idejéig a törlesztési
kötelezettség szüneteltetése megilleti. A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetését engedélyezi, ha a kérelem a (2)–(3), illetve (8) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelel.”
(4) A Kr. 16. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, a rehabilitációs járadékban részesülõ hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettség
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szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez
csatolt említett nyugdíjat, járadékot megállapító, jogerõs
határozattal, emellett a legutolsó nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvénnyel vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben, ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét
a hitelfelvevõ nem igazolja, kérelme elutasításra kerül.”

5. §
A Kr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A Hitelfelvevõ – a kölcsön futamidején belül
– célzott és teljes kamattámogatásban részesül a 16. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét – a Diákhitel Központ
által az e célra rendszeresített nyomtatványon – az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel Központhoz. A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is
szolgál.
(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét a családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium a Diákhitel Központ számlájára a jogosult hitelfelvevõ
megjelölésével negyedévente utalja át.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatvány
alapján a Diákhitel Központ dönt a célzott kamattámogatásról, kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az
igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Diákhitel Központ döntését írásban közli a hitelfelvevõvel.
(4) Ha a célzott kamattámogatásra vonatkozó kérelmet
a Diákhitel Központ elutasítja, a hitelfelvevõ a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kifogást nyújthat be a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) központja részére az írásbeli elutasítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
(5) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában
megállapítja, hogy a hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel Központhoz történõ benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a kamattámogatásról a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Kincstár határozatát írásban közli a Diákhitel Központtal és a hitelfelvevõvel.
(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének
alapját képezõ jogcímnek a (3) vagy (5) bekezdés szerint
megjelölt idõszakára tekintettel változás következik be,
akkor azt a célzott kamattámogatást igénybe vevõ hitelfelvevõnek a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság
megszûnését, illetve meghosszabbítását, valamint a 16. §
(4) bekezdése szerinti keresõtevékenysége megkezdését
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követõ 15 napon belül a Diákhitel Központhoz írásban
– a Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon – be kell jelentenie. A (3)–(5) bekezdésben foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell azzal, hogy
a jogosultsági idõnek a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt idõpont elõtti megszûnéséhez igazolást csatolni nem kell.
(7) Ha a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím
megváltozik, akkor a hitelfelvevõnek az (1) bekezdésben
meghatározottak szerint kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie.
(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevõ a Kincstár jogerõs határozata
alapján a kamattámogatásnak a határozat kiadásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét a minisztérium számlájára köteles megfizetni. A Kincstár a jogosulatlan igénybevételt megállapító jogerõs határozatát
megküldi a minisztérium részére.
(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha
a hitelfelvevõ célzott kamattámogatásra való jogosultságának megszûnését a (6) bekezdésben meghatározott határidõn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra
való jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az
eredeti jogcím alapján a Diákhitel Központnak a kamattámogatás összegét.”

6. §
A Kr. 19. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A kölcsönszerzõdés megszûnik]
„f) az egészségkárosodást igazoló jogerõs határozat
Diákhitel Központhoz történõ benyújtásakor, amennyiben
a hitelfelvevõ az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy
rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott,
egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.”

7. §
A Kr. 22. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Diákhitel Központ a (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen nem hiteles fordítást is elfogad azon nyelvek esetén, amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint
nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján közzétett.”
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8. §

Az Kr. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Diákhitel Központ az egyes években felmerülõ,
a kamatbevételekben foglalt mûködési költséget fedezõ
prémiummal nem fedezett mûködési költségeit aktív idõbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek teljes feloldását követõen a Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában megtérült mûködési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedezõ prémiumbevétel és az adott naptári félévben (kamatperiódusban)
ténylegesen felmerült mûködési költségek, valamint
egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétõl függõen aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból
származó különbözet idõbeli elhatárolása a soron következõ kamatperiódusban kerül megszûntetésre.
Az adott kamatperiódusból származó különbözet meghatározásakor az elõzõ kamatperiódusból származó különbözet idõbeli elhatárolásának feloldását is számításba kell
venni. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszûntetését analitikusan elkülönítetten kell
nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében be kell mutatni.”
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10. §

A Kr. 19. § (3) bekezdésében a „b) és c)” szövegrész helyébe a „b), c) és f)” szöveg lép.

11. §
Hatályát veszti a Kr.
a) 16. § (10) bekezdése és
b) 27. § (2) bekezdése.

12. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdése, a 4. § (2)–(4) bekezdése és az
5. § 2012. január 1. napján lép hatályba.
(3) A 6. § és a 10. § e rendelet kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

9. §
A Kr. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) E rendeletnek a hallgatói hitelrendszerrõl
és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a módosító rendelet
a) 3. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdésében meghatározott, egy összegben esedékessé vált és meg nem fizetett hallgatói hiteltartozás végrehajtásához való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezéseket akkor lehet alkalmazni, ha az Art. 164. § (6) bekezdése értelmében
a végrehajtáshoz való jog elévülési ideje 2012. január
1-jén még nem kezdõdött el;
b) 4. § (1) bekezdésével megállapított 16. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az új hallgatói jogviszony létesítését a módosító rendelet hatálybalépésének
idõpontjában hallgatói jogviszonyban állók, az aktuális tanulmányi félév lezárását követõ 3 hónapon belül jelenthetik be.”

HATÁROZATOK
A Kormány 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges
feladatok kiegészítõ támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ támogatására, valamint a Magyar Mozgókép
Közalapítvány tartozásállományának megvásárlása érdekében 1500,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos
folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára, a
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati

1866

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

intézkedések cím terhére, elszámolási kötelezettséggel, az
1. melléklet szerint;
Felelõs: az átcsoportosításért a nemzetgazdasági miniszter
az elszámolási kötelezettség teljesítéséért a
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: az átcsoportosításra azonnal
az elszámolási kötelezettségre 2011. október 31.
2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Magyar Mozgókép Közalapítvány kötelezettségállományának rendezésére, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb kiadásokra 970,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el
a költségvetési törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 4. Állami tu-
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lajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 1. Az MNV
Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
jogcím javára, a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása alcím, 2. Kulturális
alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 1. Magyar
Mozgókép közalapítvány programja jogcím és a 2. Magyar Mozgókép Közalapítvány mûködése jogcím terhére,
a 2. melléklet szerint.
Felelõs:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma, megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszá
m

Alcímszá
m

Jogcímcsop.
szám

Jogcímszá
m

XI.
297102

ElõKiir.- emel
Fejecsot
Címzetport- elõnév
név
szá
ir.m
szám

KIADÁSOK
Alcímnév

Jogcímcsop.
név

Jogcímnév

Elõir.csop.
név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

Miniszterelnökség
3

Rendkívüli kormányzati intézkedések

XLIII.

–1500,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
4

296357
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Állami tulajdonú társaságok támogatása
1
a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

1500,0

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

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- CímcímCímcímcím- cso- elõ- zetszám szám
csop.név
szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- CímcímCímcímcím- cso- elõ- zetszám szám
csop.név
szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Módosítás
(+/–)

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

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

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

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

idõarányos

Állami Számvevõszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

Összesen

1500,0

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

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

1500,0

IV.
negyedév
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2. melléklet az 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozathoz
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma, megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

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

XX.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
26

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
2

228411

Kulturális alapítványok, közalapítványok
1

Magyar Mozgókép Közalapítvány programja
1

Mûködési költségvetés
5

298324

Egyéb mûködési célú kiadások

2

Mûködési költségvetés
5

XLIII.

–735,0

Magyar Mozgókép Közalapítvány mûködése
1

Egyéb mûködési célú kiadások

–235,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
4

296357

Állami tulajdonú társaságok támogatása
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

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

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

TÁMOGATÁSOK
Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
26

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
2

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

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

Módosítás
(+/–)

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

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

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

XX.

970,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

BEVÉTELEK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

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

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

Kulturális alapítványok, közalapítványok

A módosítás
jogcíme
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A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

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

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

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

Módosítás
(+/–)

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 elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

idõarányos

Állami Számvevõszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

Összesen

970,0

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

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

970,0

IV.
negyedév
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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 Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia
(Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló Egyezmény (a továbbiakban: szerzõdés) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy
az általa kijelölt személyt a szerzõdés bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerzõdés szövegének
végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
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A köztársasági elnök 124/2011. (VII. 5.) KE
határozata
a Magyar Tudományos Akadémia
elnöki tisztségének megerõsítésérõl
A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi rendes közgyûlésének a miniszterelnök útján tett elõterjesztésére – az
Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja, valamint
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján – Pálinkás
Józsefet, az MTA rendes tagját a Magyar Tudományos
Akadémia elnöki tisztségében megerõsítem.
Budapest, 2011. június 22.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 29.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02658/2011.

miniszterelnök

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 Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló Egyezmény
(a továbbiakban: szerzõdés) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy
az általa kijelölt személyt a szerzõdés bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerzõdés szövegének
végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

A köztársasági elnök 126/2011. (VII. 5.) KE
határozata
egyetemi tanár rektori megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára a Pannon Egyetemen
dr. Friedler Ferenc egyetemi tanárt
2011. július 1-jétõl 2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2011. május 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 9.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-3/02807/2011.
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A köztársasági elnök 127/2011. (VII. 5.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

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

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszternek – a fenntartóval egyetértésben
tett – javaslatára

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság
Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján
az autentikus cigány tánc- és zenemûvészet magas színvonalú mûveléséért és ápolásáért
Havasi Ibolya elõadómûvésznek,
a magyar és cigány népzene, valamint a klasszikus zene
csaknem négy és fél évtizedes kiemelkedõ színvonalú és
kimagaslóan sikeres hazai és nemzetközi mûveléséért
Ökrös Oszkár elõadómûvésznek,
a dzsessz csaknem fél évszázados kiemelkedõ színvonalú és kimagaslóan sikeres hazai és nemzetközi mûveléséért, a cigány dzsessz mûfajának létrehozásáért és a hazai
dzsessz megteremtésében játszott úttörõ szerepéért
Szakcsi Lakatos Béla zongoramûvésznek,
az ütõhangszeres dzsessz több mint hat évtizedes kiemelkedõ színvonalú és kimagaslóan sikeres hazai és
nemzetközi mûveléséért, valamint a magyar dzsesszkultúra tengerentúli megismertetéséért
Tommy Víg elõadómûvésznek, a

dr. Forrai Juditot, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát,
dr. Gáspár Csaba Lászlót, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola egyetemi docensét,
dr. Hubai Pétert, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát és
dr. Lukács Pétert, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát
2011. július 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. június 16.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 20.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/03301/2011.

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE
ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

A köztársasági elnök 131/2011. (VII. 5.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság
Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján
a magyar költészet kiemelkedõ színvonalú angol fordításáért, népszerûsítéséért, az angolszász nyelvterületen
való elismertségének elõsegítéséért
Zollman Péter mûfordítónak, a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE
ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 21.
Schmitt Pál s. k.,

KEH ügyszám: VIII-5/03517/2011.

A miniszterelnök 53/2011. (VII. 7.) ME
határozata
fõiskolai rektor megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben –
a nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
dr. Enghy Sándor egyetemi tanárt a Sárospataki Református Teológiai Akadémián
– a 2011. július 1-jétõl 2014. június 30-áig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom.

köztársasági elnök

Orbán Viktor s. k.,
KEH ügyszám: VIII-5/03459/2011.

miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
Közlemény habilitált doktori címet szerzettekrõl
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások eredményeként habilitált doktor címet nyert el:
Állam- és jogtudományok
Hack Péter egyetemi adjunktus (ELTE)
Történelemtudományok
Lojkó Miklós egyetemi adjunktus (ELTE)
Hammer Ferenc egyetemi adjunktus (ELTE)
Ablonczy Balázs György egyetemi adjunktus (ELTE)
Deáky Zita egyetemi docens (Szent István Egyetem)
Irodalomtudományok
Menczel Gabriella egyetemi adjunktus (ELTE)
Horváth Ágnes fõiskolai docens (ELTE)
Filozófiai tudományok
Bajomi-Lázár Péter fõiskolai tanár (Zsigmond K. Fõiskola)
Pavlovits Tamás egyetemi docens (Szegedi Tud. Egyetem)
Biológiai tudományok
Kriska György egyetemi adjunktus (ELTE)
Tamás László egyetemi docens (ELTE)
Fodor Ferenc egyetemi docens (ELTE)
Fizikai tudományok
Révész Ádám egyetemi adjunktus (ELTE)
Dr. Karácsony András s. k.,
rektorhelyettes

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
a Közmû- és Mélyépítési Tanszékre
egyetemi docensi munkakör betöltésére
A pályázó feladata:
– a tanszék által meghirdetett tantárgyak oktatása, elõadások tartása,
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése,
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben,
– idegen nyelvû elõadások tartása,
– rendszeres vizsgáztatás,
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– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, az oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– tevékeny részvétel az egyetemi, kari közéletben,
– országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése,
– önálló tudományos munka végzése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása, törekvés tudományos mûhely kialakítására,
– rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése,
– elõadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon.
A pályázat feltételei:
– feleljen meg az egyetemi docensi követelményeknek,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– geotechnikai és szerkezetépítési tervezõi gyakorlat,
– talajmechanika, vízépítés, környezetvédelem területérõl alkalmazási szintû számítógépes modellezõ programok ismerete,
– tudományos fokozat,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– álljon a Karral közalkalmazotti jogviszonyban,
– rendelkezzen legalább egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával,
– többéves tudományos tevékenység,
– a tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– mélyépítési nagymûtárgyak tervezésében való jártasság,
– talajmechanikai, közmû- és vízépítési, valamint környezetvédelmi komplex szaktudás
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai, tudományos, oktatói munkájának eredményeit,
– a magyar és idegen nyelvû bemutatkozó elõadás témáját és vázlatát,
– megjelent önálló vagy társsszerzõkkel elkészített publikációit,
– a konferenciákon megtartott elõadásainak jegyzékét.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes, szakmai, fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatait,
– fontosabb publikációk jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézményi szabályzatban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázattal kapcsolatban információt a Közmû és Mélyépítési Tanszék vezetõje, Dr. Telekes Gábor fõiskolai tanár
ad. A pályázatot a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni
öt példányban, a megjelenéstõl számított 30 napon belül. A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidõt követõen a határidõben beérkezõ pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelõen lefolytatja, majd dönt, melynek eredményérõl a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak.
Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követõen 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Dékáni Hivatalában (1146 Budapest, Thököly út 74.). A 90 napos határidõn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán
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A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Elméleti Tanszékén
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére
A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– mûvelõdéstörténet, irodalomtörténet, kutatásmódszertan címû tárgyak oktatása a táncmûvész-, valamint a táncpedagógus-képzésben,
– a hallgatók tudományos pályázatainak gondozásában, értékelésében való részvétel,
– szakdolgozatok témavezetése,
– mûvelõdéstörténet tárgya angol nyelvû oktatása a külföldi hallgatóknak,
– aktív részvétel az Elméleti Tanszék oktató- és kutatómunkájában és a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola testületeinek munkájában,
– részvétel a tudományos kiadványok szerkesztésében,
– közremûködés a fõiskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kialakításában.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– irodalomtudományi doktori (PhD) fokozat,
– felsõoktatásban szerzett legalább 4 év oktatói tapasztalat,
– igazolt publikációs tevékenység a tánctudomány területén,
– angol nyelvbõl középfokú C típusú nyelvvizsga.
A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– MTA Tánctudományi Munkabizottsági tagság,
– latin nyev ismerete,
– részvétel a Tánctudományi Közlemények címû folyóirat szerkesztésében.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást tanúsítõ okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat legkésõbb 2011. szeptember 30-ig, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola rektorához címezve kell benyújtani postai úton a fõiskola címére (1372 Budapest, Pf. 439), vagy személyesen a fõiskola rektori titkárságára (1145
Budapest, Columbus u. 87–89., fõépület 1. emelet). Kérjük, a borítékra szíveskedjenek ráírni: „REKT-2011-001056,
egyetemi docens”.
Szakály György s. k.,
rektorhelyettes
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v. és
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.

Aszód Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2170 Aszód,
Szabadság tér 9.
Tel./fax: (28) 500-660,
(28) 500-661

1

Városi Óvoda
(Szivárvány Óvoda)
2170 Aszód,
Falujárók útja 5.
(székhely)

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Napsugár Óvoda
2170 Aszód,
Szent Imre u. 1.
(telephely)
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: a jogszabályokban, az
intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatában
meghatározott óvodavezetõi feladatok ellátása – a
pedagógiai munka szakmai
irányítása, vezetése, az intézmény törvényes mûködtetésének, takarékos gazdálkodásának biztosítása, a
székhely és telephely óvoda közötti kapcsolattartás
megszervezése. Az irányítása alá tartozó személyek
száma: 31 fõ.

Farád Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9321 Farád, Fõ u. 21.
Tel./fax: (96) 279-142

Farádi Óvoda és
Bogyoszlói Egységes
Óvoda-Bölcsõde
9321 Farád,
Fenyõfa u. 5.
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3

4

vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása. Magasabb vezetõ ellátására
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetõ.
Elõny: legalább 1–3 év
vgy.
Elvárt kompetenciák:
együttmûködési és kommunikációs készség, vezetési-szervezési készség,
problémamegoldó képesség, a szakmai munka terén igényes, precíz, pontos
munkavégzés.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag véleményezési határidejét követõ testületi ülésen
a pályázatokat a képviselõtestület bírálja el és hozza
meg a döntést a pályázók
személyes meghallgatását
követõen.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 eredeti példányban), végzettséget igazoló om. (alkalmazás
esetén eredeti oklevél bemutatása mellett), b., nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy vele
szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat [Kjt.
20/A. § (5) bek. b) pont].
A pályázatot 3 példányban,
írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton,
„Óvodavezetõi pályázat
Aszód” megjelöléssel kell
benyújtani. (A pályázat postai úton történõ benyújtásának feltétele, hogy azt legkésõbb a beadási határidõ napján ajánlott küldeményként
postára adják.)
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Pc., f.: Sztán István
polgármester
Tel.: (28) 500-666
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
aug. 15.

Fõiskola, felsõfokú óvodapedagógus szakképzettség, szakvizsga, legalább
3-5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: vezetõi beosztással
összefüggõ feladatok
ellátása.

tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 3–5 év
óvodavezetõ beosztásban
szerzett vgy.

1877
4

Pbhi: 2011. aug. 11.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok a
véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló
hiteles om., b., szakmai ön.,
vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
936/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Farád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
f.: Szalai Zoltán
polgármester

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Ajka Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.
Tel.: (88) 521-102
Fax: (88) 212-794

Ajkai Szakképzõ Iskola és
Kollégium
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 2.

A Közokt.tv. 18. § (1) bekezdés szerinti egyetemi
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: középiskolai vgy.,
felsõfokú informatikai v.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pehi: 2011. nov. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító om.,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a pályázatban elõírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok,
adatvédelmi nyilatkozat.

Telephelyei: Bánki Donát
Intézményegység
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 2.
Bercsényi Miklós
Intézményegység
8400 Ajka,
Felsõcsingeri u. 1.
Igazgató, magasabb vezetõi megbízás a kinevezés
szerinti munkakör mellett
(teljes munkaidõ)
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Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
Közgyûlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Tel.: (52) 517-601
Fax: (52) 517-603

2

3
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Lf.: a többcélú közoktatási
intézmény vezetése az alapító okiratban meghatározottak szerint.

A pályázatot postai úton kell
benyújtani. A képviselõ-testület fenntartja a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Pc.: Schwartz Béla
polgármester
f.: tel.: (88) 521-136, illetve
személyesen az
intézményben.

Bányai Júlia Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen,
Kossuth u. 44.
Igazgató

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
4 év 9 hónapra szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történt közzétételtõl számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm. rendelet 5. § (9) és (13) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelõen.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályáztató minõsíti a pályázó szakmai koncepcióját,
vezetõi képességeit, rátermettségét, pályázatának Debrecen Város intézkedési tervéhez és az Önkormányzati
Minõségirányítási Programjához való illeszkedését.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervében, valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat Minõségirányítási Programjában foglaltakra,
iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben
van: tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló
om., b., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat. A pályázatot
6 példányban (1 pld. vala-

A Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdése szerinti v.
és szakképzettség, legalább 5 év – a Közokt.tv.
8. § (5)–(6) bekezdésében
meghatározott – szgy., a
Közokt.tv. 16. § (2) beLf.: az intézmény tevékezdés b) pontja szerint
kenységi körébe tartozó
büntetlen elõélet és csefeladatok vezetõi irányítá- lekvõképesség.
sa, különös tekintettel a
Magasabb vezetõi beoszKözokt.tv-ben, az MKM
tás ellátására megbízást az
rendeletben, valamint az
kaphat, aki a munkáltatóállamháztartásról szóló
val közalkalmazotti jogvi1992. évi XXXVIII.
szonyban áll, vagy a megtv.-ben és annak végrehaj- bízással egyidejûleg köztási rendeletében foglaltak- alkalmazotti (pedagógus)
ra.
munkakörbe kinevezhetõ.
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mennyi tartalmi elemet,
5 pld. – amelyek közül
1 elektronikus adathordozón
nyújtandó be – csak az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket is részletezõ programot
tartalmazza).
Pc.: Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatala, Humán Fõosztály
f.: tel.: (52) 517-607
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. júl. 11.
Heves Megyei Közgyûlés
Humán Erõforrás
Bizottsága
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
Tel.: (36) 521-340
Fax: (36) 521-428

József Attila
Szakközépiskola
és Kollégium
3200 Gyöngyös,
Kócsag u. 36–38.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, legalább5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
Igazgató
munkakörben fennálló,
(teljes munkaidõ)
illetve a megbízással egyidejûleg létesítendõ hatáLf.: az irányadó jogszabá- rozatlan idõre szóló alkallyokban és a munkaköri le- mazás, pedagógus szakírásban meghatározott fel- vizsga, vagy a Közokt.tv.
adatok ellátása.
128. § (8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõ
pedagógus szakvizsgával
egyenértékû v., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: legalább 3 év
közoktatási intézményben
vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
5 évre szól.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: Kjt. és Korm.
rendelet 5. § (2) és (14) bekezdésében foglaltak szerint.
A vezetõi megbízás határozott idõre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ elsõdleges közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: a
legalább 5 év szgy.-t igazoló
szakmai ön., az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképesítést igazoló
hiteles om., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, b., nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
ajánlott küldemény formájában, 2 nyomtatott, összefûzött példányban, és 1 CD
lemezen, elektronikus
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formában kell benyújtani.
Pc.: Heves Megye fõjegyzõje
f.: telefonon.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 11.
Hetvehely-OkorvölgySzentkatalin Község
Önkormányzat
Képviselõ-testületei
7681 Hetvehely,
Rákóczi u. 36.
Tel.: (73) 578-528

Hetvehelyi Általános
Iskola és Óvoda
7681 Hetvehely,
Rákóczi u. 30.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatás területén szerzett, legalább 5 év
Lf.: biztosítja az intézmény vgy., két tannyelvû oktaszakszerû, törvényes mûtás területén szerzett gyaködését és takarékos gazkorlat.
dálkodását. Gondoskodik
az intézményben folyó
szakmai tevékenység feltételeirõl. Koordinálja és ellenõrzi az intézményben
mûködõ pedagógiai tevékenységeket. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2021. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 11.
Pehi: 2011. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
b., 5 évre szóló vpr. és fejlesztési elképzelések, szakmai ön., képesítést igazoló
om., nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Wágner Antal
polgármester

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

Batthyány József
Általános Iskola
3014 Hort,
Bajcsy-Zsilinszky út 23.
Igazgató

ÁEI: 2011. szept. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 9.
Pehi: 2011. szept. 14.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget, illetve pedagógusi szakvizsgát igazoló om., b., a legalább 5 év szgy. igazolása,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat. A pályázatot személyesen vagy postai úton,
„Iskolaigazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Hort Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Fõiskolai szintû pedagógusi v., legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
5 év szakmai tapasztalat,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

17. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Nyergesújfalu Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 104–106.
Tel.: (33) 514-320
Fax: (33) 514-355

2

3

Kernstok Károly
Általános Iskola
2536 Nyergesújfalu,
Felszabadulás tér 1.
Igazgató

Fõiskolai szintû pedagógus v., legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
Lf.: az egy telephellyel
történõ megbízás esetén
és egy tagintézménnyel
intézményvezetõi szak(Bajót) rendelkezõ német
képzettség, magyar államnemzetiségi nyelvet oktató polgárság, büntetlen elõáltalános iskola szakszerû élet, cselekvõképesség.
és törvényes mûködtetése,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.
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ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
om., részletes szakmai ön.,
szgy. igazolása, b., vpr.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Nyergesújfalu Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: tel.: (33) 514-341
www.nyergesujfalu.hu

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fót Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.
Tel.: (27) 535-395
Fax: (27) 358-232

Egyesített Szociális
Egészségügyi és
Pedagógiai Szolgálat
2151 Fót,
Szt. Benedek u. 15.
Igazgató

Szociális, pszichológiai
vagy egészségügyi területen szerzett egyetemi-fõiskolai v., felsõfokú v., vagy
felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
Az intézmény önálló költ- az egészségügyi ellátás
ségvetési szerv.
illetve a közoktatás terüleSzervezeti egységei:
tén betöltött munkakörben
Területi Gondozási Közszerzett legalább 5 év
pont, Egészségügyi Szolszgy., vagyonnyilatkogálat (Iskola Egészségügyi zat-tételi eljárás
Szolgálat, Védõnõi Szolgá- lefolytatása.
lat), Nevelési Tanácsadó,
Elõny: közgazdasági, jogi,
Családsegítõ és Gyermek- vagy államigazgatási feljóléti Szolgálat.
sõfokú v., 1–3 év, az intézmény profiljának megLf.: az intézmény egyéni
felelõ vgy., azonos feltéfelelõsségû irányítása, a
tellel rendelkezõ pályázók
szakszerû és törvényes mû- esetében az intézményben
ködés, a helyi igényeknek jelenleg is dolgozó
megfelelõ, színvonalas
pályázó.
munka, az ésszerû és takarékos gazdálkodás biztosítása.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2012. szept.
30-ig, 1 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21. § (4) bekezdése kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötése kötelezõ.
Pbhi: 2011. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálására képviselõ-testületi ülés keretein belül 2011.
szept. 30-ig kerül sor.
A pályázat elbírálási határidejétõl függetlenül a képviselõ-testület korábbi idõpontban is dönthet a pályázó
személyérõl.
A pályázókat a pontos idõpontokról értesítik.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
magasabb vp. a pótlékalap
300%-a, valamint Fót Város
Önkormányzata által
biztosított magasabb vp.
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A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és
szgy.-t igazoló om., b.,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, a
pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozat, hogy nem áll cselekvõképességet korlátozó
vagy kizáró gondnokság
alatt, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
ajánlott postai küldeményként, „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pályázatbontás 2011.
szept. 5. napon 14 órakor
lesz a pályázók részvételével.
Pc.: Fót Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
f.: Dóráné
dr. Kuzmann Katinka
Tel.: (27) 535-365/109 m.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 30.

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

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

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Csodaország Óvoda
9737 Bük,
Széchenyi u. 23.
Tel.: (94) 558-456

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú, vagy fõiskolai
óvodapedagógusi v.
Elõny: nyelvismeret.

ÁEI: 2011. okt. 22.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
b., hiteles om., ön.
Pc.: Csodaország Óvoda

Napközi Otthonos Óvoda
5055 Jászladány,
Petõfi u. 11.
Tel.: (57) 453-694
E-mail:
óvoda.jaszladany@invitel.hu

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Tamási Istvánné
óvodavezetõ
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Békefi Antal
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8430 Bakonyszentkirály,
Iskola tér 9.
Tel.: (88) 585-350,
06 (30) 905-5179

Földrajz–fizika–technika
szakos tanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Fõiskolai v.,
legalább 3–5 év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 12.
Pehi: 2011. aug. 18.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., motivációs
levél.
Pc.: Hortobágyiné
Göndör Katalin
igazgató

Rajz-vizuális nevelés
szakos tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ)

Fõiskolai v., legalább 1–3
év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 12.
Pehi: 2011. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., motivációs
levél.
Pc.: Hortobágyiné
Göndör Katalin
igazgató

Rosti Pál Gimnázium,
Általános és Szakképzõ
Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla tér 2–4.
E-mail:
posta@rosti.sulinet.hu

Történelem–ének-zene,
vagy történelem–egyéb
szakos tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v., felhasználói
szintû MS Windows
NT/2000/XP, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.
Elõny: ének-zene szakos
v.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. aug. 10.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
az iskolavezetõség és a
szakmai vezetés bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., részletes szakmai ön.,
egyetemi vagy fõiskolai om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.

Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,

Közgazdász tanár

Lf.: történelem, ének-zene
tantárgyak oktatása
9–12. évfolyamon.

Német–bármely szakos
tanár
Történelem–kémia szakos
tanár

Egyetemi vagy fõiskolai v. ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pehi: 2011. aug. 16.
Egyetemi v.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
Pc.: Hunyadi János
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola, Speciális Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény,
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Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó
és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf.: 48.
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Magyar–bármely szakos
tanár Rajz–vizuális
kommunikáció szakos
tanár

Mérk-Vállaj
Általános Mûvelõdési
Központ
4352 Mérk,
Béke u. 19.
Tel./fax: (44) 554-044

Mérk-Vállaj ÁMK
Vállaji Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda
4351 Vállaj,
Szabadság tér 1–3.
Tanító – német
(határozott idõre,
teljes munkaidõ)

3
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Egyetemi vagy fõiskolai
v.

Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és
Kollégium

Fõiskolai szintû
szakirányú pedagógus v.,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 3–5 év
szgy. tanító – német, felhasználói szintû számítógépes ismeret, német
(sváb) népismeret, hagyományok ismerete.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû önállóság,
együttmûködési készség,
felelõsségtudat, konfliktuskezelés, tolerancia.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 11.
Pehi: 2011. aug. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a kinevezési
jogkör gyakorlója személyes
elbeszélgetésre kizárólag a
pályázati felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelõ
pályázókat hívja be.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló om.,
ön., jogosítvány másolata.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
112/2011., valamint a munkakör megnevezését: tanító –
német.
Pc.: Mérk-Vállaj Általános
Mûvelõdési Központ
f.: Vilmosné Horváth Ildikó
Tel.: 06 (30) 527-4776

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: 2011. aug. 19.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
képesítést igazoló hiteles om.
Pc.: Vargáné Nézõ Mária
igazgató
f.: telefonon.

Logopédus
(orosházi intézményegység)
Konduktor–
gyógypedagógus tanár
(orosházi intézményegység)

Lf.: tanítói feladatok,
német nyelv oktatás.

Angol–informatika szakos
Bem József
Általános Iskola
tanár
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/A.
Tel.: (46) 405-124
Fax: (46) 525-232
E-mail: titkarno@bemiskola.t-online.hu
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Nagyatádi Közoktatási
Intézmény
7500 Nagyatád,
Baross G.
Tel.: (82) 504-145
E-mail: nki@arpadf-na.sulinet.hu

2

Fafúvós szakos tanár
(fõállás)

3

Kémia szakos tanár
(részmunkaidõs: 8 óra,
határozott idõre, 1 év)

4

Zenetanári képesítés

ÁEI: 2011. szept. 1.
Próbaidõs vagy gyakornoki
kinevezés.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül.
Pehi: a pályázati határidõt
követõ 15 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szükség esetén szl., vagy
szolgálati szoba.
A pályázathoz csatolni kell:
képesítést igazoló om.,
szakmai ön.
Pc.: Szakályné Pintér Mária
igazgató

Egyetem, agrárközgazdász, közgazdász v., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 2.
Pehi: 2011. aug. 18.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., végzettséget igazoló om., b.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton, „Szakmai
tanár munkakör” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: VM DASzK, Szakképzõ
Iskola – Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium Szentlõrinci
Tagintézmény
E-mail:
ujhelyi.igazgato@gmail.com

Rézfúvós szakos tanár
(fõállás)

VM DASzK, Szakképzõ
Szakmai tanár
Iskola – Ujhelyi Imre
(teljes munkaidõ,
Mezõgazdasági és Közgaz- határozott idõre, 1 év)
dasági Szakközépiskola és
Kollégium Szentlõrinci
Tagintézmény
7940 Szentlõrinc,
Erzsébet u. 1.
Tel.: (73) 570-107
Tel./fax: (73) 371-035
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Egyetem, kémia szakos v., ÁEI: 2011. aug. 22.
magyar állampolgárság,
Pbhi: 2011. aug. 2.
büntetlen elõélet.
Pehi: 2011. aug. 18.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., végzettséget igazoló om., b.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton, „Kémia
tanár munkakör” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: VM DASzK, Szakképzõ
Iskola – Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium Szentlõrinci
Tagintézmény
E-mail:
ujhelyi.igazgato@gmail.com
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Fekete László Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.
Tel.: (59) 511-274
Tel./fax: (59) 511-275

Ütõ szakos tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõs:
heti 11 óra)

Fõiskolai v., magyar
ÁEI: 2011. szept. 1.
állampolgárság, büntetlen Pbhi: 201. aug. 2.
elõélet, cselekvõképesség. Pehi: 2011. aug. 9.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
útiköltség-térítés, cafetéria
juttatás.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
szakmai ön., b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Fekete László
Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
f.: Szõkéné Csorba Erzsébet
intézményvezetõ

Tokaji Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zs. út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236

Testnevelés–bármely
szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Egyetemi v.,
testnevelés–bármely
szakos v., angol vagy német nyelvbõl középfokú
C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû
nyelvtudás, tanítási gyakorlat – 1 év alatti szgy.,
gyakorlott szintû
MS Office (irodai alkalmazások), büntetlen
elõélet.
Elõny: egyetem, testnevelés-matematika szak, kézilabda szakosztály vezetéséhez szükséges kompetenciák megléte, önvédelemben, küzdõsportokban
jártasság.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szakmai tudás,
kommunikációs, kapcsolatteremtõ, szervezõkészség, csapatmunka, megbízhatóság, empátia.

Lf.: Pedagógiai Program
alapján a 14–18 éves
korosztály hagyományos
és kompetencia alapú
oktatás-nevelése, érettségi
vizsgára való felkészítés.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 18.
Pehi: 2011. aug. 22.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
alapján az igazgatótanács
dönt az interjúra behívottak
személyérõl. Az állásinterjún
részt vesznek a szakmai
munkaközösségek képviselõi
és az iskolavezetés tagjai.
Döntést az elõterjesztés
alapján az igazgatótanács
hoz. A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálását
követõ 8 napon belül
tájékoztatást kapnak.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
nyelvvizsga bizonyítvány
másolata, szakmai ön.,
motivációs levél, b.
A pályázatot postai úton
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
K00332/1/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
testnevelés–bármely szakos
középiskolai tanár.
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Kozmutza Flóra Óvoda,
Általános Iskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8200 Veszprém,
Tüzér u. 44.
Tel.: (88) 561-930
Fax: (88) 561-941

2

3

2 fõ gyógypedagógus
(határozatlan idõre)
1 fõ logopédus
(határozatlan idõre)
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Pc.: Tokaji Ferenc
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
f.: dr. Dankóné
Patkó Kornélia igazgató
www.tfg.hu
Gyógypedagógus diploma ÁEI: 2011. aug. 24.
(értelmileg akadályozott, Próbaidõ: 3 hónap.
oligofrén pedagógia).
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjeleGyógypedagógus
néstõl számított 30 nap.
diploma, gyógypedagóPehi: 2011. aug. 22.
gus-logopédus szakvégJuttatás: ill. Kjt. szerint.
zettséggel.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., szakmai
referencia.
Pc.: Dörnyeiné Barabás Éva
igazgató

Egyéb álláshely
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel.: (93) 518-900

2 fõ fodrász
gyakorlati oktató
(határozatlan idõre)

Középfokú v., fodrász
szakképesítés.
Elõny: szakoktatói v.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pc.: Bene Csaba
igazgató
Patonai Katalin
gyakorlati oktatásvezetõ
helyettes
Tel.: 06 (20) 265-5893

Gépész szaktanár
(határozatlan idõre)

Fõiskola, gépészmérnöki
mérnök – tanár v.
Elõny: egyetemi, automatika (szabályozás vezérlés)
szakmai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pc.: Bene Csaba
igazgató
Erdõdi Tamás
gyakorlati oktatásvezetõ
helyettes
Tel.: 06 (20) 562-8605

Bányamérnök olajbányászati mérnök – tanár
(határozatlan idõre)

Egyetemi bányamérnök,
olajbányászati mérnök –
tanár v., 3 év pedagógiai
gyakorlat, legalább 3–5 év
szgy.

Gépész – épületgépész
szakoktató
(határozatlan idõre)

Középfokú képesítés,
technikusi képesítés.
Elõny: kivitelezési, valamint energiahasznosító
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Gépész és hegesztõ
szakoktató
(határozatlan idõre)
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berendezések szerelésében
való jártasság, legalább
5 év szgy.
Középfokú képesítés,
gépész szakoktató,
középfokú gépész
és hegesztõi szakmai v.

Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.
Tel./fax: (34) 301-100

Elméleti szakoktató – leMérnök tanári vagy
mezlakatos tanulók elméle- mûszaki oktatói v.
ti képzése (határozatlan
idõre, teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
p.: gyógypedagógiai.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hiteles om.,
30 napnál nem régebbi b.
Pc.: Bacsó Ágnes igazgató

Tokaji Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zs. út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236

Kollégiumi nevelõtanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. aug. 18.
Pehi: 2011. aug. 22.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
alapján az igazgatótanács
dönt az interjúra behívottak
személyérõl. Az állásinterjún
részt vesznek a szakmai
munkaközösségek képviselõi
és az iskolavezetés tagjai.
Döntést az elõterjesztés alapján az igazgatótanács hoz.
A pályázat eredményérõl a
pályázók az elbírálását követõ 8 napon belül tájékoztatást
kapnak.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
K00333/1/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
kollégiumi nevelõtanár.
Pc.: Tokaji Ferenc
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
f.: Dr. Dankóné Patkó
Kornélia igazgató
www.tfg.hu

Lf.: Pedagógiai Program
alapján a 14–18 éves
korosztály hagyományos
és kompetencia alapú
oktatás-nevelése,
tehetséggondozás

Egyetemi v., matematika-bármely szakos v.,
angol vagy német nyelvbõl középfokú C típusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
tanítási gyakorlat – 1 év
alatti szgy., gyakorlott
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), büntetlen
elõélet.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szakmai tudás,
kommunikációs, kapcsolatteremtõ, szervezõkészség, csapatmunka, megbízhatóság, empátia.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Petõfi Sándor városi
Könyvtár, Közmûvelõdési
és Muzeális Intézmény
4251 Hajdúsámson,
Szabadság tér 7.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú képesítés, felsõfokú közmûvelõdési v.
és szakképzettség, vagy
szakirányú egyetemi v. és
szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi v.
és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
vagy fõiskolai könyvtárosi képzettség, legalább
5 év szgy., kiemelkedõ
közmûvelõdési tevékenység, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás

ÁEI: 2011. okt. 27.
A megbízás 2016. okt. 26-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 22.
Pehi: 2011. szept. 22.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
bizottság általi véleményezése után a pályázat benyújtási
határidõt követõ 30 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Hajdúsámson Város
Önkormányzata
4251 Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Tel.: (52) 590-590
Fax: (52) 590-591

Lf.: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése, munkáltatói joggyakorlás, az
intézmény mûködésével,
mûködtetésével kapcsolatos minden olyan feladat,
melyet jogszabály vagy
kollektív szerzõdés nem
utal más hatáskörbe.
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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3

4

jogával történõ rendelkezés, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusz,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
iskolai végzettséget igazoló
hiteles om., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 eredeti példányban, postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
492/2011., valamint a munkakör megnevezését: könyvtár, mûvelõdési ház igazgató.
Pc.: Hajdúsámson Város
Önkormányzata
f.: Hajdúsámson Város
jegyzõje
www.hajdusamson.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 4.

Közlemény bizonyítványok érvénytelenítésérõl
I.
A Kós Károly Mûvészeti Szakközépiskola és Kollégium (4032 Debrecen, Hollós u. 3. – OM: 038281) az alábbi bizonyítvány-nyomtatványokat érvénytelenítette:
Raktári száma

Megnevezése

Egyedi sorszáma

Érvénytelenítés 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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Megnevezése

Egyedi sorszáma

Érvénytelenítés 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.

Vargáné Szabadka Tünde s. k.,
igazgató

II.
A Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 33.) az alábbi sorszámú
érettségi bizonyítványait:
P01 H 001445
P44 G 038030, P44 G 038037, P44 G 038056, P44 G 038062, P44 G 038063, P44 G 038073,
tanúsítványait:
P45 F 003187, P45 F 003188, P45 F 011995, P45 F 011999 és
4–5 évfolyamos gimnáziumi bizonyítványát: PT K 037542
érvénytelenítette, majd 2011. július 8-án megsemmisítette.
Dr. Czinder Péter s. k.,
igazgató

III.
A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskolában az alábbi bizonyítványok kerültek megsemmisítésre:
Bizonyítvány megnevezése

Bizonyítvány sorszáma

1. Magyar–spanyol két tannyelvû gimnáziumi bizonyítvány
2. Négy-öt évfolyamos gimnáziumoknak bizonyítvány
3. Négy-öt évfolyamos gimnáziumoknak bizonyítvány
4. Négy-öt évfolyamos gimnáziumoknak bizonyítvány
5. Szakközépiskolai bizonyítvány
6. Szakközépiskolai bizonyítvány
7. Szakközépiskolai bizonyítvány
8. Szakközépiskolai bizonyítvány
9. Szakközépiskolai bizonyítvány
10. Szakközépiskolai bizonyítvány
11. Szakközépiskolai bizonyítvány
12. Szakközépiskolai bizonyítvány
13. Szakközépiskolai bizonyítvány
14. Szakközépiskolai bizonyítvány
15. Szakközépiskolai bizonyítvány
16. Szakközépiskolai bizonyítvány
17. Szakközépiskolai bizonyítvány
18. Szakközépiskolai bizonyítvány
19. Szakképzõ bizonyítvány
20. Érettségi bizonyítvány

A.Tü 933 SP r.sz. PTI000308
A.Tü 933/új r.sz. PTO 015405
A.Tü 933/új r.sz. PTO 015406
A.Tü 933/új r.sz. PTO 015401
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045009
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045003
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045007
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045008
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045011
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045014
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045019
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045015
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045016
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045022
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045023
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045029
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045020
A.Tü 931/új r.sz. PTO 045032
A.Tü.570. r.sz. P91 P 012327
A.Tü.500. r.sz. P44G 045910
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Bizonyítvány megnevezése:

Bizonyítvány sorszáma:

21. Érettségi bizonyítvány
22. Érettségi bizonyítvány
23. Érettségi bizonyítvány
24. Érettségi bizonyítvány
25. P92C 000135 sorszámú
26. P93B 018793 sorszámú
27. P93B 018794 sorszámú
28. P93B 018795 sorszámú
29. P93B 018796 sorszámú
30. P93B 018798 sorszámú

A.Tü.500. r.sz. P44G 045909
A.Tü.500. r.sz. P44G 045818
A.Tü.500. r.sz. P44G 045821
A.Tü.500. r.sz. P44G 045822
A.Tü.571/új r.sz. törzslap külív
A.Tü.571/a/új r.sz. törzslap belív
A.Tü.571/a/új r.sz. törzslap belív
A.Tü.571/a/új r.sz. törzslap belív
A.Tü.571/a/új r.sz. törzslap belív
A.Tü.571/a/új r.sz. törzslap belív

Dr. Kühn János s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
dékáni tisztségének betöltésére
A dékán feladata a Kar vezetése és képviselete, fejlesztési stratégia kidolgozása, nemzetközi kapcsolatok ápolása
és bõvítése, a kar mûködését és fejlesztését biztosító hatékony gazdálkodási rendszer kialakítása és mûködtetése, a kari
humánpolitikai munka irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása, a kar szervezeti egységei tevékenységének irányítása,
kari kitüntetések adományozása, a Kari Tanács üléseinek elõkészítése és döntéseinek végrehajtása.
Pályázhat a karon dolgozó teljes munkaidõs fõállású egyetemi tanár vagy egyetemi docens, aki szakterületének elismert képviselõje, jelentõs tudományos és szakmai kapcsolatokkal, többéves kari vezetésben szerzett gyakorlattal, magyar állampolgársággal és államilag elismert, legalább középfokú komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékû
nyelvismerettel rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének pontos megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását igazoló dokumentumokat,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatói munkásságát, és eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a dékáni tisztség betöltésével kapcsolatos vezetési elveit, valamint vezetõi programját, a fejlesztéssel kapcsolatos
terveit és azok megvalósítására vonatkozó eképzeléseit.
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A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A dékáni megbízás legkorábban 2012. január 1-jétõl 4 év idõtartamra szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. december 31. napjáig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási igazgatóságon beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., (88) 624-236.]

Dr. Friedler Ferenc s. k.,
rektor

***

Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR,
MII Informatika Tanszékére
adjunktusi munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Részt venni a programtervezõ informatikus képzésben. A kinevezendõ fóállású egyetemi adjunktus feladata a Matematikai és Informatikai Intézet képzési keretein belül egyes informatikai tantárgyak oktatása, tematikáinak fejlesztése,
tantárgyfelelõsi feladatok ellátása. BSc és MSc diplomamunkák témavezetése, kísérleti kutatómunka és PhD témavezetés matematikai-informatikai témakörben, részvétel az intézet egyéb szakmai munkájában (TDK, beiskolázás).
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a PTE SZMSZ foglalkoztatási követelményrendszerrõl szóló 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem, matematikus alap diplomával, PhD fokozattal rendelkezik (elvárt: PhD fokozat, elõnyt jelent a matematika vagy informatika szakterületen szerzett PhD fokozat),
– oktató és tudományos tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,
– angol nyeven is képes elõadás tartására,
– legalább 8 éves, felsõoktatásban szerzett szakmai tapazstalattal rendelkezik, a tantárgyak oktatásában elõadói gyakorlata van, matematika-informatika területén kutató és oktató munkát végzett,
– megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,
– rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,
– széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
– elvárt: államiag elismert vizsgahelyen szerzett angol komplex középfokú nyelvtudás, elõnyt jelen minden más modern nyelvbõl szerzett komplex középfokú, vagy ennél magasabb szintû nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– teljes tudományos-szakmai önéletrajz,
– teljes publikációs lista,
– a végzettségeket, tudományos fokozatokat, nyelvismeretet és gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolatai,
– az oktatott tárgyak listája a teljes pályafutásra,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör legkorábban 2011. november 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 1.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hatvani Zsolt PhD nyújt, a +36 (72) 503-600/24146-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történõ megküldésével (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), és
elektronikus úton Hatvani Zsolt PhD részére a hatvani@gamma.ttk.pte.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE szabályzatai szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31.
Az elsõdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2011.
szeptember 1.
Dr. Saághy Andrea s. k.,
irodavezetõ

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

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

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bénye és Káva Község
Önkormányzatainak
Képviselõ-testülete
2216 Bénye, Fõ u. 74.
Tel./fax: (29) 434-171

Bénye-Káva Napközi
Otthonos Óvoda
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi vagy
5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus vagy
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elõny: intézményfenntartó
társulásban mûködtetett
óvodában történõ
alkalmazás.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
Pbhi: a megjelenést követõ
15 napon belül.
Pehi: a megjelenést követõ
30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.,
szakmai ön, vpr.
Pc.: Bénye és Káva Község
Önkormányzatainak
Képviselõ-testülete

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Délegyháza Község
Önkormányzata
2337 Délegyháza,
Árpád u. 8.
Tel.: (24) 542-155
Fax: (24) 542-156

Hunyadi János
Általános Iskola
és Községi Könyvtár
2337 Délegyháza,
Árpád u. 53.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v.,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga,
Lf.: az intézmény tevéa nevelési-oktatási intézkenységének irányítása,
ményben pedagógus munmunkájának koordinálása, kakörben fennálló, határojogszerû mûködésének
zatlan idõre szóló alkalmabiztosítása a hatályos
zás, illetve a megbízással
jogszabályokban,
egyidejûleg pedagógus
az alapító okiratban
munkakörben történõ, hatáfoglaltak szerint.
rozatlan idõre szóló alkalmazás, büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.
Elõny: hasonló munkakörben szerzett, legalább
1–3 év vgy., helyismeret.

ÁEI: 2011. dec. 1.
A megbízás 2017. júl. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pehi: 2011. nov. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõ-testület a Korm. rendelet
5. § (10) bekezdése értelmében történõ véleményezési
határidõ lejártát követõ rendes ülésén (2011. nov. 15.)
bírálja el a pályázatokat.
Határidõben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni,
amely legkésõbb a benyújtási
határidõ utolsó napján
12 óráig a Polgármesteri
Hivatalba beérkezett.
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A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a munkáltató csak
a benyújtott pályázati anyag
alapján kiválasztott pályázók
személyes meghallgatását
követõen, valamint a
Pénzügyi – Fejlesztési –
Ügyrendi – és az Oktatási –
Kulturális – Sport Bizottság
együttes szakmai véleményezését követõen dönt a nyertes
pályázó személyérõl.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes, fényképes szakmai
ön., szgy. igazolása, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget (egyéb képzettségeket) igazoló hiteles
om., b., orvosi alkalmassági
vizsgálathoz történõ hozzájáruló nyilatkozat, nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a
Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
6797-5/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: Délegyháza Község
Önkormányzata
f.: Varju Miklósné
Tel.: (24) 542-155/8
www.delegyhaza.hu
Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete

Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.

Fõiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozott idejû, 2011.
nov. 1–2011. okt. 31-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.

1898

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A
Tel./fax: (44) 357-231

2

Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Közokt.tv. 54. §
(1)–(2) bekezdésében,
valamint 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatok
ellátása, az intézmény
munkájának irányítása,
összehangolása, az intézmény képviselete, a
beosztással összefüggõ
munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás
a fenntartókkal, társintézményekkel, társadalmi
szervezetekkel. Tevékenységével felelõs az
általános iskola és napközi otthonos óvoda szakszerû és törvényes mûködéséért, közremûködik a
nevelõ és oktató munka
szükséges feltételeinek
kialakításában, felelõs a
tanügy-igazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért. A közoktatási
törvényben és más egyéb
vonatkozó jogszabályokban, az intézmény belsõ
szabályzataiban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása, nevelõoktató munka irányítása,
ellenõrzési, munkáltatói,
vezetõi, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat
szerinti feladatok ellátása.

17. szám

3

4

pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû határozottság,
együttmûködõ képesség,
igényesség, pontosság.

Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2016. okt. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat a
hatályos jogszabályok
szerint a pályáztatási eljárásban részt vevõ szervezetek
véleményezik.
A véleményezési határidõ
leteltét követõen együttes
képviselõ-testületi ülésen
dönt Géberjén
és Fülpösdaróc községi
önkormányzatok
képviselõ-testülete.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., képesítést igazoló hiteles
om., korábbi foglalkoztatási
jogviszonyra vonatkozó
igazolások, szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
257-6/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
intézményvezetõ.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás
jogát fenntartja.
Pc.: Géberjén és
Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
f.: dr. Székely Edit Hajnalka
körjegyzõ
Tel.: (44) 357-231
www.geberjen.hu
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Kocsord Község
Önkormányzata
4751 Kocsord,
Szent István u. 13.
Tel.: (44) 500-319

2

Jókai Mór Általános
Iskola
4751 Kocsord,
Jókai u. 14.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja
a jogszabályokban és az
intézmény SzMSz-ében
számára biztosított
jogköröket.

Lõrinci Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3021 Lõrinci,
Szabadság tér 26.
Tel.: (37) 388-155
Fax: (37) 388-464

Március 15. Gimnázium,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
3024 Lõrinci-Selyp
Kastélykert
Igazgató
Lf.: az irányadó jogszabályokban és a munkaköri
leírásban meghatározott
feladatok ellátása.
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Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
A magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban ál, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. okt. 15.
A megbízás 2016. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakmai ön., végzettséget, képzettséget igazoló eredeti oklevél, vagy
annak hiteles másolata, b.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésére
vonatkozó szándéknyilatkozat, a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy vele
szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc.: Dr. Barkaszi Sándor
polgármester

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: 2011. szept. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
elbírálásának határideje a
véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi ülésen a
Kjt., valamint Korm. rendelet
5. §-ának szabályozása
szerint Lõrinci Város
Képviselõ-testülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
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helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
iskolai végzettséget tanúsító
om., b., eddigi munkaviszonyokról, szgy.-ról szóló igazolások, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
ajánlott küldemény formájában, 2 nyomtatott, összefûzött példányban kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: igazgató (magasabb
vezetõ).
Pc.: Víg Zoltán polgármester
f.: www.lorinci.hu
Méhkerék Község
Önkormányzata
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 80.
Tel.: (66) 277-760

Méhkeréki Kétnyelvû
Általános Iskola és
Óvoda
(közös igazgatású
közoktatási intézmény)
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 82.
Igazgató

Az intézményben
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, figyelemmel arra is, hogy az intézmény kétnyelvû oktatási
intézmény a Közokt.tv.
17. § (3) bekezdésében
meghatározott feltételeknek
való megfelelõség, 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga.
Elõny: román kisebbséghez
való tartozás.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: legkésõbb Méhkerék
Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2011.
augusztusi rendkívüli ülésén
kerül sor.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (benne az 5 éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy. igazolása), vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget
tanúsító hiteles om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, 2 példányban, zárt borítékban,
„Igazgatói pályázat” megjelöléssel, valamint 1 db elektronikus adathordozón kell
benyújtani.
Pc.: Tát Margit polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 13.
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VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
7100 Szekszárd,
Palánk 19. Pf. 61.

VM DASZK, Szakképzõ
Iskola – VM Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és
Kollégium
7960 Sellye,
Zrínyi Miklós u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetem, egyetemi szintû
tanári v. és az iskolában
folyó szakképzések irányának megfelelõ egyetemi v.,
vagy mérnök tanári v. és az
iskolában folyó szakképzések irányának megfelelõ
egyetemi szintû szakképzettség, oktatásban eltöltött
legalább 10 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább 5 év szakmai tapasztalat, legalább
5 év oktatási intézményben
szerzett vgy., legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
alap szintû igazolt (legalább
tanfolyam) számítógépes
ismeret, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga,
vagy a szakképzettséghez
kapcsolódó szakterületen
szerzett doktori cselekmény
alapján szerzett doktori
cím, illetve a Közokt.tv.
128. §-ának és (9) bekezdésében meghatározottak,
költségvetési intézmény
gazdálkodásában való jártasság, nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a kinevezéssel egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyhoz
szükséges feltételek megléte, magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz,
illetve bevándorlási vagy
letelepedési engedély,
büntetlen elõélet.
Elõny: tangazdaság mûködtetésével kapcsolatos
tapasztalatok, gyakorlóiskolai tapasztalat, szakmai
(agrár), társadalmi és egyéb
szervezetben való aktív
részvétel.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 25.
Pehi: 2011. okt. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõre
benyújtott pályázatok
elbírálása a beadási határidõtõl számított 70 napon belül
történik a jogszabályokban
meghatározott vélemények
figyelembevételével.
Az igazgatótanács a pályázókat személyesen meghallgatja, ezt követõen – a vidékfejlesztési miniszter elõzetesen
kért egyetértésével – dönt.
A döntésrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, szakmai munka
részletes ismertetésével,
egyetemi és egyéb végzettséget igazoló om., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
orvosi igazolás, amellyel a
pályázó a magasabb vezetõi
beosztás ellátására alkalmas
egészségügyi állapotát igazolja, nyilatkozat, amelyben
a pályázó vállalja, hogy igazgatói megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, adatvédelmi nyilatkozat.
Hiánypótlásnak a pályázati
határidõ lejártáig, valamint a
végzettséget bizonyító okiratok tekintetében az elbírálásig helye van abban az esetben, ha azokat a pályázó az
elbírálásig megszerzi.

Lf.: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
széles körû szakmai-agrárgazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely
magában foglalja a mezõgazdasági, a mûszaki képzés, a felnõtt- és továbbképzés, a gazdálkodás
(tangazdaság, tanmûhelyek üzemeltetése) feladatait, ezért e szakterületek
elõzetes, részletes ismerete szükséges a megbízáshoz.

1902

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

17. szám
4

A határidõn túli, valamint a
pályázati feltételeknek nem
megfelelõ pályázatokat,
érvénytelenként az
Elõkészítõ Bizottság a
pályázó részére visszaküldi.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítót számot:
40/14/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató (magasabb vezetõ).
Pc.: VM Dunántúli Agrárszakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
f.: Dömötör Csaba
fõigazgató
Tel.: 06 (20) 468-2188
www.daszk.hu
Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Szakirányú egyetemi vagy
fõiskolai v., felsõfokú munkaköri vezetõi szakvizsga
képzettség, 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.

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

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

Kölcsey Ferenc
Gimnázium és Általános
Iskola Oktatási és
Nevelési Központ
Arany János Általános
Iskola és Óvoda
Tagintézménye
4253 Aradványpuszta,
Iskola u. 1.
Tagintézmény-vezetõ
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Kerekharaszt Község
Önkormányzata
3009 Kerekharaszt,
Bimbó u. 2.
Tel.: (37) 541-434
Fax: (37) 541-433

1

Csillagfény Óvoda
3009 Kerekharaszt,
Kerekharaszti út 2.
Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pbhi: 2011. aug. 15.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Juttatás: ill. Kjt. szerint
képesítési elõírásoknak
megfelelõen.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., szakképzettséget igazoló om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Szabó Ádám
polgármester
f.: Ambrus Zsuzsanna
ügyintézõ

Tanító, tanár
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Kempelen Farkas
Gazdasági, Vendéglátó,
Idegenforgalmi
Alapítványi
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
2900 Komárom,
Frigyes tér 2–3.
Tel./fax: (34) 340-666
E-mail: kempelenkozepiskola@vipmail.hu
Ciszterci Rend
Nagy Lajos Gimnáziuma
és Kollégiuma
7621 Pécs,
Széchenyi tér 11.
Tel.: (72) 312-888
Fax: (72) 516-553

Közgazdásztanár
(határozatlan idõre)

Egyetemi v.

Fizika–bármely szakos
tanár
(határozatlan idõre)

Gépírás-gyorsírás (ügyvi- Egyetemi vagy fõiskolai v.
tel)–bármely szakos tanár
(határozatlan idõre)
Matematika–bármely
szakos tanár (elsõsorban
matematika tanítására)

Szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pehi: azonnal.
Jelentkezés írásban, vagy
telefonos egyeztetés után
személyesen az intézményvezetõnél.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om., b.
Pc.: Kiss Ilona
igazgató

ÁEI: 2011. aug. 16.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Páva Péter
igazgató
Tel.: (72) 516-550
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