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JOGSZABÁLY
A nemzeti erõforrás miniszter 49/2011. (VIII. 3.)
NEFMI rendelete
az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének
támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának
részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 15. pontjában, a
16. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. melléklet
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következõket
rendelem el:

1. §
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c) lehetõséget teremtsen a magyar és európai, illetve az
egyéb „art” besorolású filmalkotásoknak az országon belüli egyidejû bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek
széles körû terjesztését.

3. §
(1) A pályázaton helyi önkormányzatok vehetnek részt.
Pályázatot nyújthatnak be azok a helyi önkormányzatok
(a továbbiakban: pályázó), amelyek
a) a fejleszteni kívánt mozi vagy a mozit tulajdonló gazdasági társaság többségi tulajdonosai (fenntartók), vagy
b) vállalják, hogy a nem önkormányzati vagy részben
önkormányzati tulajdonban lévõ mozi mûködéséhez a pályázat megvalósulását követõ három évben folyamatosan,
az éves mûködési, üzemeltetési költségek legalább 10%-át
biztosítják.
(2) Az a fejleszteni kívánt mozi (a továbbiakban: kedvezményezett) részesülhet támogatásban, amely a következõ feltételeknek megfelel:
a) a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozik minõsítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben (a továbbiakban: „art” mozi rendelet) elõírt feltételek
teljesítése alapján a mozgóképszakmai hatóságtól „art” terem minõsítést kapott, illetve ennek hiányában a kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig e minõsítést megszerzi;
b) legfeljebb öt moziterembõl áll;

(1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 15. pontjában meghatározott 100,0 millió forint támogatási elõirányzat az e rendeletben elõírt pályázati eljárás szerint kerül felosztásra.
(2) A támogatás utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendõ
juttatás, amely az e rendeletben meghatározott módon,
csak a pályázati támogatást elnyerõ fejlesztésekre használható fel.

c) nem rendelkezik az 5. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott berendezéssel;
d) nem rendelkezik érvényes virtuális kópia díj megállapodással; valamint
e) nyilatkozik arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatásból felszerelt mozitermet legalább két évig „art”
teremként mûködteti.

4. §
2. §
A támogatás célja, hogy
a) elõsegítse az „art” mozik digitális korszerûsítését;
b) elõsegítse a helyi önkormányzatok által fenntartott
vagy támogatott mozik olyan digitális fejlesztéseinek
megvalósulását, amelyek a filmszínházak mûszaki feltételeire vonatkozó nemzetközi paraméterekhez való igazodást szolgálják;

(1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amelynél a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át
a pályázó saját forrásként biztosítja.
(2) A támogatás nem haladhatja meg pályázatonként
a 12,5 millió forintot.
(3) A támogatás nem igényelhetõ a fejlesztések után
levonható és visszaigényelhetõ általános forgalmi adó
összegére.
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5. §

(1) Támogatás igényelhetõ a fejleszteni kívánt moziterem meglévõ vetítõterme mûszaki feltételeinek javításához, az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:
a) 2048×1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor beszerzése, valamint
b) a beszerzett eszköz üzembe helyezése, ide nem értve
a gépház átalakításának költségeit.
(2) Nem nyújtható támogatás a moziterem 3D vetítõ berendezéssel való felszerelésére, de a támogatás elnyerésénél nem kizáró ok, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti berendezés 3D vetítésre is alkalmas, vagy arra alkalmassá tehetõ.

6. §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) tartalomjegyzéket a benyújtott dokumentumokról;
b) az 1. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlapot;
c) a 2. melléklet szerint az igényelt támogatási összeg
felhasználásának tételenkénti bontását;
d) a pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:
da) a fejleszteni kívánt mozitermet a pályázó a fejlesztés
igazolt befejezésétõl számított két éven keresztül az
„art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõen „art” moziteremként mûködteti,
db) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának
átadása esetén úgy köt szerzõdést az új tulajdonossal vagy
üzemeltetõvel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek a da) pontban megjelölt határidõ leteltéig az új tulajdonost, illetve üzemeltetõt is kötelezzék,
dc) ha a pályázó pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, a pályázó kötelezettséget vállal, hogy a mozi részére a 3. § (1) bekezdés
b) pontja szerint támogatást biztosít;
e) ha a pályázó nem tulajdonosa a fejleszteni kívánt mozinak, a tulajdonosnak a d) pont da)–dc) alpont szerinti tartalmú nyilatkozatát;
f) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés
céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési
tervvel való összefüggésérõl, és arról, hogy mindez miként
illeszkedik az pályázó kulturális területre vonatkozó fejlesztési terveihez;
g) a fejlesztés pénzügyi hátterének bemutatása céljából:
ga) a pályázónak a saját forrás biztosítására vonatkozó
igazolását,
gb) a fejlesztésre vonatkozó költségvetési tervet;
h) a fejlesztés mûszaki hátterének bemutatása céljából:
ha) tervjegyzéket, valamint
hb) mûszaki leírást.
(2) A pályázathoz csatolni kell továbbá a pályázó hitelesített, írásbeli nyilatkozatát

1987

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl;
b) arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és hová nyújtott be, valamint arról, hogy az 5. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjai keretében, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében;
c) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással;
d) annak tudomásulvételérõl, hogy lejárt esedékességû,
meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatásnak a köztartozás összegével megegyezõ része nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (6) bekezdése szerint
visszatartásra kerül;
e) annak tudomásulvételérõl, hogy
ea) adószámát a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és
eb) a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott igénylõi, kedvezményezetti adataihoz
– azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a miniszter, a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló
Fõigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférhetnek;
f) arról, hogy a támogatási kérelem szabályszerûségének és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzését tudomásul veszi;
g) bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról
arra nézve, ha a 13. § a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken,
a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint
a saját vagy a kedvezményezett más adataiban, vagy
a költségvetésbõl nyújtott támogatás egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerzõdésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a pályázó a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni
a miniszternek és a Kincstár területileg illetékes szervének
(a továbbiakban: Igazgatóság);
h) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az
Áht.-ban foglaltak szerint visszafizeti;
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i) arról, hogy a támogatás felhasználása során a fizetendõ általános forgalmi adóból a támogatás célja tekintetében rendelkezik-e adólevonási joggal;
j) annak tudomásulvételérõl, hogy a költségvetésbõl
nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,
célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási
helye nyilvánosságra hozható, továbbá mellékeli a kedvezményezett e tárgyú tudomásulvételi nyilatkozatát; valamint
k) annak tudomásulvételérõl, hogy az Áht. 18/C. §
(13) bekezdésében meghatározott adatait, az ott meghatározott szervek az Áht. 13/A. § (6) és (7) bekezdésében, valamint az Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak
szerint felhasználhatják.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat egy okiratba
foglalva szükséges a pályázathoz csatolni. A nyilatkozatok nem lehetnek a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbiek.
(4) Egy pályázó több moziteremre vonatkozó pályázatait külön-külön kell benyújtani az (1) bekezdésben foglalt
dokumentumokkal együtt. A (2) bekezdésben szereplõ
nyilatkozatokat elegendõ egy pályázathoz csatolni.
7. §
(1) A pályázó – az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján –
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapokat és a szükséges mellékleteket egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, postai úton, 2011. szeptember 30-ig nyújtja be az
Igazgatósághoz. A beadási határidõ az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott
adatlap érvénytelen.
(2) Az Igazgatóság az Áht. szerinti vizsgálat során
a nem megfelelõ, hiányos kérelem esetében legfeljebb
8 napos határidõ kitûzésével szólítja fel hiánypótlásra
a pályázót. A vizsgálat lezárását követõen a formailag
megfelelõ kérelmek eredeti példányát legkésõbb 2011. október 14-ig az Igazgatóság továbbítja a miniszternek, akit
egyúttal tájékoztat arról is, hogy mely pályázatokat nem
továbbította részére.
8. §
(1) A pályázatok értékelésére a miniszter 3 tagú döntéselõkészítõ bizottságot hoz létre, amely javaslatot tesz arra,
hogy mely pályázatok részesüljenek támogatásban.
(2) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelõ pályázatokat a döntéselõkészítõ bizottság részletesen elbírálja, és a bírálatakor elõnyben részesíti azt a pályázót, amely
a) már rendelkezik a berendezés megfelelõ mûködtetéséhez szükséges egyéb feltételekkel, így különösen megfelelõ hangrendszerrel;
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b) többéves „art” mozi, illetve e-cinema üzemeltetési
gyakorlattal rendelkezik; illetve
c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb
mértékû önrész biztosítását vállalja.
(3) A döntéselõkészítõ bizottság a javaslata elõkészítése
során külön hangsúlyt fektet arra is, hogy a támogatásra javasolt pályázók egyenletes országos területi eloszlást
nyújtsanak.
(4) A támogatásról a miniszter – a döntéselõkészítõ bizottság javaslatát mérlegelve – 2011. október 28-ig dönt,
és a döntést legkésõbb 2011. november 4-ig közzéteszi
a Kormány honlapján.
(5) A támogatási szerzõdést a miniszter és a nyertes pályázók legkésõbb 2011. november 30-ig kötik meg. E határidõnek a pályázó érdekkörében felmerült okból történõ
elmulasztása jogvesztõ.
9. §
(1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy eredeti példányát, valamint a támogatásban részesített pályázók nevét, KSH azonosító kódját és a részükre jóváhagyott
támogatási összegek jegyzékét legkésõbb 2011. december
5-ig utalványozás céljából elektronikus levélben és papír
alapon is megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás általános szabályai szerint a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Kincstár legkésõbb 2011. december 8-ig folyósítja
a pályázók költségvetési elszámolási számlájára.
10. §
(1) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére,
amely
a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékû saját
forrással nem rendelkezik, vagy nem igazolja annak meglétét;
b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,
vagy ilyen nyilatkozatot tett;
c) adósságrendezési eljárás alatt áll;
d) az e rendeletben a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
e) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében
történõ elszámolási kötelezettségének.
(2) A támogatásnak a pályázó által levont vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
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11. §

A támogatási összegbõl finanszírozott beszerzéseket
a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi elõírások szerint kell megvalósítani.

12. §
(1) A pályázó gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben elõírt célra használják fel, valamint
arról, hogy a kérelemben megjelölt kedvezményezett
a központi támogatáshoz a saját forrással együtt a támogatási összegnek a pályázó költségvetési elszámolási számlájára történõ megérkezésétõl számított 10 napon belül
hozzáférhessen.
(2) A pályázó a kapott támogatás felhasználásáról 2011.
december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás
keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a 2011. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. szeptember 30-ig lehet
felhasználni.
(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan
ellenõrizheti, és vizsgálhatja, hogy a támogatás az 5. §-ban
meghatározott és a támogatásban részesített kérelmezõ által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

13. §
A miniszter jogosult a támogatási szerzõdéstõl elállni,
azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek valamelyike bekövetkezik:
a) a támogatási szerzõdésben meghatározott megvalósítási idõszak kezdõ idõpontjától számított 3 hónapon belül
a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg;
b) a 10. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott
valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követõen következik be, vagy jut a miniszter tudomására;
c) a támogatott fejlesztés megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzõdésben
foglalt ütemezéshez képest – amennyiben ez a szerzõdésben szerepel – jelentõs késedelmet szenved;
d) a pályázó neki felróható okból megszegi a támogatási
szerzõdésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit;
e) a pályázó a 6. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
f) a záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy
nem megfelelõ teljesítése esetén.

1989

ket kizárólag a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L 379/5.,
2006. 12. 28. – (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Csekély összegû (de minimis) támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévõ vállalatok részére.
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély
összegû (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.
(4) Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint
az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû
(de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe
venni.
(5) A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni
a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegû (de minimis) támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre –
hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség
Hivatalos Lapjában való kihirdetésére –, valamint meg
kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
(7) A támogatás odaítélését megelõzõen az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester, a fõpolgármester vagy a megyei közgyûlés elnöke részére, a vállalkozás
által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû
(de minimis) támogatásról.

15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2012. október 1-jén hatályát veszti.

16. §
Hatályát veszti az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet.

14. §
(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások csekély
összegû (de minimis) támogatásnak minõsülnek, amelye-

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelethez
Pályázati adatlap
A pályázati téma megnevezése:
„Art” mozik digitális fejlesztésének támogatása 2011.
Fejezeti száma: 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont, „Art” mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása elõirányzat.
Fõosztály megnevezése: Mozgókép-mûvészeti Fõosztály
1. A pályázó önkormányzat adatai
1.1. Az önkormányzat megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
1.2. Székhelye:
irányítószám:
megye: ..........................................................................................................................................................................
helység: .........................................................................................................................................................................
út, utca: ..........................................................................................................................................................................
házszám: ........................................................................................................................................................................
1.3. Levelezési címe (amennyiben eltér a székhelyétõl):
irányítószám:
megye: ...........................................................................................................................................................................
helység: .........................................................................................................................................................................
út, utca: ..........................................................................................................................................................................
házszám: ........................................................................................................................................................................
1.4. Telefonszáma: .......................................................................................................................................................
1.5. Faxszáma: .............................................................................................................................................................
E-mail címe: ..................................................................................................................................................................
1.6. KSH azonosító:
........................................................................................................................................................................................
2. A megvalósítással kapcsolatos adatok
2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi.):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2.2. Megvalósítás helye:
irányítószám:
megye: ...........................................................................................................................................................................
helység: .........................................................................................................................................................................
út, utca: ..........................................................................................................................................................................
házszám: ........................................................................................................................................................................
2.3. A megvalósító intézmény megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
2.4. A megvalósító intézmény címe:
irányítószám:
megye: ...........................................................................................................................................................................
helység: .........................................................................................................................................................................
út, utca: ..........................................................................................................................................................................
házszám: ........................................................................................................................................................................
- 2.5. A megvalósító intézmény adószáma:
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3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok
3.1. A megvalósítás teljes költségigénye
(általános forgalmi adó nélkül) (ezer Ft):
............................................................
(általános forgalmi adóval együtt) (ezer Ft):
............................................................
3.2. Megvalósításhoz meglévõ saját forrás összege (ezer Ft):
............................................................
3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg (ezer Ft):
............................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3.4. Igényelt támogatási összeg (ezer Ft):
............................................................
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése (ezer Ft-ban):
3.5. Személyi juttatások:
............................................................
3.6. Munkaadókat terhelõ járulékok:
............................................................
3.7. Dologi kiadások:
............................................................
3.8. Mûködési kiadások összesen:
............................................................
3.9. Felújítás:
............................................................
3.10. Beruházás:
............................................................
3.11. Felhalmozási kiadások összesen:
............................................................
3.12. Támogatás összesen:
............................................................
4. A pályázati cél megvalósításának adatai
kezdés tervezett idõpontja:
20.... év ........................ hó ............ nap
befejezés tervezett idõpontja: 20.... év ........................ hó ............ nap
5. Pályázati megbízott neve, (munkahelyi) címe, beosztása:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................
7. Faxszáma: ................................................................................................................................................................
e-mail címe: ..................................................................................................................................................................
8. Pályázatért felelõs neve, beosztása:
........................................................................................................................................................................................
9. Szerzõdést aláíró(k) neve, beosztása:
........................................................................................................................................................................................
10. Utalványozó(k) neve, beosztása:
........................................................................................................................................................................................
................................., 2011. év ........................... hó ............ nap

P. H.
............................................................
a pályázó (cégszerû) aláírása
Mellékletek: ............ db
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2. melléklet a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelethez
Az igényelt támogatási összeg felhasználásának tételes bontása
Támogatást igénylõ neve:
címe:
telefonszáma:
1. Személyi juttatások:
megbízási díjak,
szakértõi díjak, mûszaki ellenõr díja,
egyéb megbízásos jogviszonyban végzett díjak,
napidíj stb.
2. Személyi juttatás járuléka:
3. Dologi kiadások:
anyagok és készletvásárlás (pl. alkatrészek, szerszámok, szakmai készletek stb.)
szolgáltatás (pl. nyomdai költség, telefon, posta, szállítási díjak, utazási költség)
4. Felhalmozás:
szakmai eszközök, gépek, berendezések, felszerelések vásárlása stb.
5. Visszaigényelhetõ áfa összege:
Megjegyzés: Amennyiben áfalevonási joguk van a programmal kapcsolatban, úgy a támogatást csak az áfával
csökkentett költségeikre igényelhetik.
Nyilatkozat: Az intézmény áfa-visszaigénylésre
– jogosult
– nem jogosult
................................., 2011. ........................... hó ............ nap
P. H.
............................................................
a pályázó (cégszerû) aláírása
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HATÁROZAT
A Kormány 1274/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Smithsonian Folklife Festival-on
(Washington, DC, 2013 nyár) való magyar
részvételrõl
A Kormány a Magyarország-kép és a transzatlanti kapcsolatok javítása érdekében egyetért azzal, hogy Magyarország díszvendégként részt vegyen a 2013-ban Washingtonban megrendezésre kerülõ Smithsonian Folklife Festival-on és ennek érdekében felhívja a közigazgatási és
igazságügyi minisztert
1. a Smithsonian Folklife Festival vezetõivel való kapcsolatfelvételre és a fesztivállal kapcsolatos kormányzati
teendõk koordinációjára a nemzeti erõforrás miniszter
bevonásával;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Smithsonian Folklife Festival befejezéséig
folyamatosan
2. a Smithsonian Intézet vezetõinek szándéklevélben
történõ értesítésére a magyar fél részvételi szándékáról;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. a Smithsonian Folklife Festival-on való magyar részvételhez szükséges forrásoknak – a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködve – a központi költségvetés Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében
történõ megtervezésére.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a 2012-es és a 2013-as költségvetés
elõkészítése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének
módosításáról
A Kormány
1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének TÁMOP 3., 4. és
6. prioritások körébe tartozó konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát az 1. melléklet szerint
állapítja meg,
2. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének TIOP 1. és 2. prioritások körébe tartozó konstrukciók részletes bemutatását
tartalmazó táblázatát a 2. melléklet szerint állapítja meg,
3. visszavonja
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
szóló 1013/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének
a „TÁMOP 3. Prioritás Minõségi oktatás és hozzáférés
mindenkinek”, a „TÁMOP 4. Prioritás A felsõoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése” és a „TÁMOP 6. prioritás: Egészségmegõrzés és
egészségügyi humánerõforrás fejlesztés”,
b) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
szóló 1014/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének
a „TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” és a
„TIOP 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése”
megjelölésû, a támogatási konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

5. A konstrukciók részletes bemutatása
TÁMOP 3. Prioritás Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
Konstrukció
kódja

Keret KMR+KONV
része (Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

7,40

Közoktatási fejlesztések megalapozása, koordinálása, támogatása:
1. Fejlesztéskoordináció, horizontális szakmai együttműködések támogatása, fejlesztések/oktatási programok, jó gyakorlatok közötti harmonizáció.
2. Tartalomfejlesztés támogatása a megújuló tartalmi szabályzókkal összhangban. Kiemelt nevelési feladatok és tanítás-tanulás folyamata pedagógiai és módszertani
megújulás támogatása. Folyamatok rendszerszintű támogatása, monitorozása, nyomon követése, intézményi szintű adaptálásának támogatása.
3. Az óvodai fejlesztés támogatása, a tehetség fejlesztésének, innovációjának megvalósulását segítő K+F tevékenységek támogatása az óvodai nevelés rendszerében.
4. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatásat.
5. Eltérő nevelési igényű gyermekek integrált nevelését elősegítendő protokollok kidolgozása, diagnosztikus tesztek átvétele, bevezetése nevelési tanácsadás,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás területén. A pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer felülvizsgálata,
meglévő elemek továbbfejlesztése, hiányzó elemek fejlesztése.
6. Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, kompetenciafejlesztést, illetve mérést támogató szolgáltató rendszer kialakítása, decentralizált információs
központ működtetése.
7. A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, valamint a tanulási környezet- és az iskolai szervezetfejlesztést támogató K+F
tevékenységek.
8. Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek.
9. A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K + F tevékenységek, az innováció támogatása.
10. A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása.
11. A későbbi pályaválasztást megalapozó, a közoktatásban tanulók képességeinek, kompetenciáinak beazonosítását és későbbi pályáválasztást, szakmatanulást elősegítő
és a pedagógusok aktív bevonódását támogató intézkedések.
12. Hagyományostól eltérő tanulási formák sikeres megvalósulását segítő támogató rendszerek, módszerek fejlesztése és elterjesztésének támogatása.

3.1.2

Új tartalomfejlesztések a
közoktatásban

10,75

A konstrukció keretében olyan fejlesztések kerülnek támogatásra, amelyek a felülvizsgált és megújult tartalmi szabályozókkal összhangban:
1. Tartalmilag és technikailag is alkalmasak a felülvizsgált NAT-ban és kerettantervekben rögzítettek támogatására papíralapú és korszerű, digitális, multimédiás
technológiákkal és eszközökkel is segített pedagógiai módszerek sokoldalú alkalmazásával.
2. Az induló fejlesztések kiemelt hangsúlyt kell, hogy helyezzenek a digitális és papíralapú tananyag piac egységességére, egymást kiegészítő voltára a fejlesztések
eredményeinek fenntarthatósága érdekében.
3. A fejlesztés eredményeként létrejövő tananyagok, programcsomagok akkreditáltatására sor kerül.
4. Nevelési és pedagógiai programok továbbfejlesztésére, minőségbiztosítására, minőségfejlesztése, ezt támogató szakmai, szakértői kapacitások igénybevételére sor
kerül.

3.1.3

Természettudományos oktatás
módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban

14,00

A konstrukció keretében természettudományos laborok korszerűsítése valósul meg, amelyek korszerű eszközök és módszerek segítségével valamint a labor
működtetéséhez szükséges humánerőforrás felkészítésével és alkalmazásával támogatják a természettudományos oktatás megújítását.
Kistérségenként 1-3 projekt támogatható (a kistérségben található közoktatási intzémények és diákok számától függően), amennyiben van jelenleg a kistérségben
természettudományos laboratóriummal rendelkező középiskola.

Konstrukció neve

XXI. századi közoktatás
(fejlesztéskoordináció)
3.1.1
2. ütem

3.1.4

Innovatív iskolák fejlesztése

30,80

A kompetencia alapú, befogadó oktatás megteremtésének támogatása:
1. A kulcskompetenciák és a tárgyi tudás fejlesztését támogató, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, modern pedagógiai módszertan alkalmazása; az újszerű
tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök bevezetése és adaptációja; elterjesztése;
2. Az egészséges és mozgásgazdag életmódra nevelést előtérbe helyező módszertani megújulás támogatása;
3. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése;
4. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése és továbbképzése fentiek intézményi implementációjára,
5. Regionális, kistérségi, települési – intézményközi – együttműködések kialakítása a TÁMOP 3.2.2-vel együttműködve elsősorban a területi, intézmények közötti
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;
6. A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való befogadását elősegítő programok intézményi
alkalmazása II. intézményirányítás fejlesztése, szervezetfejlesztés;
7. Az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének innovációja, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival;
8. Új oktatásszervezési formák bevezetése; egészségtudatos és mozgásfejlesztő stratégiájának összehangolása az azt szolgáló kompetenciák fejlesztésével;
9. Az intézmény minőségirányításának fejlesztése, önértékelési folyamatok;
10. A pedagógusok teljesítményértékelési folyamatának kialakítása, fejlesztése;
11. Az intézmény szerepvállalásának bővítése.

3.1.5

Pedagógus képzés, továbbképzés

16,02

Konstrukció keretében támogatható:
- a pedagógusok oklevéllel záruló kiegészítő képzése a felsőoktatás rendszerében, amely segíti az oktatás minőségének javulását, támogatja a kompetencia alapú oktatás
elterjedését, hozzájárul a pedagógusok végzettségi, szakképzettségi szintjének emeléséhez;
- a gyakorló pedagógusok számára a kompetencia alapú oktatás alkalmazásához szükséges pedagógiai kompetenciák erősítését támogató, a pedagógusok ehhez
szükséges általános képességeinek, készségeinek (kiemelten a digitális tudás és az idegen nyelvi kommunikációs képességek, készségek, egészség- és mozgásfejlesztés)
fejlesztését célzó akkreditált pedagógustovábbklépzésen és nyelvi képzésen való részvétele;
- tantestületi módszertani továbbképzések a pedagógusok korszerű, a kihívásoknak megfelelni képes minőségi szakmai munkája fejlesztése érdekében.

3.1.6

Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

2,00

A konstrukció keretében sor kerül:
- gyógypedagógiai intézmények támogatására a működési és szakmai minőség megújulása érdekében;
- az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények támogatására az együttnevelést támogató szolgáltatások minőségi megújítása, bővítése érdekében;
- gyógypedagógiai intézmények támogatására Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé váláshoz.

3.1.7

Refrencia intézmények országos
hálózatának kialakítása és
felkészítése

4,20

Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 21. századi közoktatás c. kiemelt projekt és a TÁMOP-3.2.2. Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás c. pályázat
regionális nyerteseinek az együttműködésével lefolytatott referencia-intézményi elő/minősítési eljáráson sikeresen teljesítő intézményeknek a minősítési eljárás
záródokumentumaként készült intézményi fejlesztési tervükben meghatározott és megfogalmazott, a referencia-intézményi működésükhöz szükséges fejlesztési
tevékenységei támogathatóak, valamint a referencia-intézményi működéshez szükséges eszközök szerezhetőek be.

3.1.8

Átfogó minőségfejlesztés a
közoktatásban 2. ütem

1,00

Támogatható tevékenységek:
1. A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztésének a közoktatásban:
a) A vizsgarendszer fejlesztése;
b) A központi tanulói teljesítménymérések rendszerének fejlesztése;
c) Tanulói teljesítménymérésekhez kapcsolódó kutatások, másodelemzések.
2. Intézményértékelési eljárások fejlesztése (ön és külső értékelési modellek), értékelési folyamatok és gyakorlat kialakítása, pilot programok, rendezvények támogatása.
3. Információmenedzsment és visszacsatolás rendszerének fejlesztése.
4. Intézmények minőségfejlesztési tevékenységének komplex támogatása.

3.1.9

Diagnosztikus mérések fejlesztése

0,74

Támogatható tevékenységek:
1. Diagnosztikus mérési keretrendszer fejlesztése (igazodva a jogszabályokhoz és az országos kompetenciamérések rendszeréhez).
2. Mérési eszközök, mérésre alkalmas feladatok fejlesztése, hitelesítése.
3. Közreműködők felkészítését szolgáló anyagok (képzések, útmutatók) készítése.
4. Próbamérések lebonyolítása.
5. Tanártovábbképzési programok kidolgozása, pedagógusok felkészítése, fejlesztése.
6. Az elektronikus diagnosztikus mérési rendszer fejlesztése.

3.1.10

Helyi oktatásirányítás fejlesztése

3,00

Helyi oktatásirányítás fejlesztése, az oktatási rendszer hatékonyságának javítását célzó fejlesztések támogatása.

4,90

1. Komplex állapotfelmérés módszereinek, eszközeinek továbbfejlesztése, alkalmazása az óvodai nevelés folyamatában.
2. Az innovatív óvoda kialakítását támogató intézményfejlesztés megtervezése, megvalósítása.
3. A fejlesztési folyamatot támogató fejlesztések, újszerű nevelési eljárások bevezetése, modern pedagógiai módszerek, alkalmazása, a megvalósításhoz szükséges
fejlesztő eszközök beszerzése.
4. Támogató rendszer kialakítása mentori és szakértői támogatás igénybevételével.
5. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közösen kialakított tevékenységek kidolgozása és működtetése.
6. Az egységes óvoda-bölcsöde pedagógiai, és ennek részeként diagnosztikai tevékenységeihez kötődő támogató rendszer kialakításának, intézményi alkalmazásának
megvalósítását támogató intézkedések, így szakmai ajánlás, továbbképzés és a helyi alkalmazást támogató szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása.
7. Az óvoda iskola átmentet támogató diagnosztikai, és azokhoz kapcsolódó óvodai pedagógiai támogató intézkedések megvalósítása.
8. Óvoda-iskola átmenet könnyítése érdekében óvodák és iskolák közti együttműködés fejlesztése, óvoda-iskola modellprogramok kialakítása, egészségtudatos nevelés.

3.1.11

Óvodafejlesztés

* A konstrukció céljai.

19. szám

19. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Konstrukció
kódja

3.1.12

3.2.1

Konstrukció neve

Egészségfejlesztés a közoktatásban

Közoktatási intézmények
szerepbővítése, újszerű intézményi
együttműködések kialakítása
(tanulást segítő támogató formák
bevezetése)

Keret KMR+KONV
része (Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

20,00

Mindennapi testnevelés/testmozgás minden gyermeknek az egészségfejlesztési szakmai szempontoknak megfelelve.
A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi
rítusjátékok, stb.).
Egészség-ismeretek (egészségtan) hatékony oktatása, mely többek között magában foglalja a környezet-, fogyasztó- és balesetvédelmi, valamint a társas kapcsolati
készségekre, a családi életre és a médiatudatosságra nevelést, a dohányzás és egyéb szenvedélyek megelőzését is.

16,64

Támogatható tevékenységek:
1. Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli segítő tevékenységek és tanulási lehetőségek feltárása és fejlesztése, bevezetése.
2. A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai módszerekkel, portfólió jellegű tananyagok biztosításával a tanulók egyéni
sikerességét megalapozó programok támogatása.
3. Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása.
4. Intézményi együttműködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli, nemzetközi együttműködések, folyamatok, testvériskolai programok).
5. Aktív állampolgárság, önkéntesség erősítése kompetenciafejlesztés eszközeivel.
6. Alap- és középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási együttműködése műszaki és természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel,
szakmai és civil szervezetekkel.
7. Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejlődésre, egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre
nevelés támogatása.
8. Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos működését, az erőszak megelőzését, intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, adaptálása
(személyi és tárgyi feltételek
biztosítása) .
9. Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés.
10. A kulturális intézményeknél meglévő adottságokra, felkészültségre, gyűjteményekre épülő, az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő
pedagógiai (múzeumpedagógiai, drámapedagógiai stb) szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok tervezése; valamint a meglévő illetve a pályázat keretében továbbés kifejlesztett tevékenységek, foglalkozások megvalósítása.

3.2.2

Területi együttműködések,
társulások, hálózati tanulás

4,12

Támogatható tevékenységek:
1. Felmerülő régiós szükségletek és igények alapján regionális projektszervezet működtetése.
2. A regionális hálózat folyamatos építése, bővítése, a hálózati tanulás módszereinek, formáinak gazdagítása, hatékonyságának növelése. A regionális hálózat
tevékenységeinek folyamatos önértékelése, külső értékelése.
3. A központi programmal, fejlesztéskoordinációval való folyamatos kapcsolattartás.
4. Szakmai fejlesztő tevékenység összehangolása a régió fejlesztési tervével.
5. A régió közoktatási intézményeivel való kapcsolattartás, innovációs tevékenységük, pályázati programjaik megvalósításának segítése.
6. A pályázati programok megvalósítását segítő, javaslattevő döntéselőkészítő szervezet működtetése a hálózat fő szereplőinek bevonásával.
7. A referencia iskolák szolgáltató tevékenységének összehangolása, szakmai tevékenységük folyamatos követése és értékelése a kiemelt programmal együttműködve
kiegészítő felkészítés és szolgáltatások nyújtása, a „referencia-hellyé” válás feltételrendszerének kialakítása az új belépő intézményeknél, hálózatba illesztése és
működtetése, a referencia-intézmények pedagógusképzési gyakorlóhellyé válására pilot programok indítása.
8. Hálózati együttműködés kialakítása a közoktatási intézmények és a részükre szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek között.
9. A hátrányos helyzetű térségekben lévő, illetve az országos kompetencia-mérés átlagától elmaradó teljesítményt felmutató közoktatási intézmények számára kistérségi
szintű szakmai műhelymunkák kialakítása az esélykiegyenlítés, felzárkózás, korai iskolaelhagyás témakörében.

3.2.3.

„Építő közösségek” - A)
közművelődési intézmények a kreatív
iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új
tanulási formák szolgálatában 3. ütem

1,50

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, iskolarendszeren kívüli, a kreatív ipar fejlesztését és befogadását elősegítő kompetenciafejlesztő programok támogatása, bevezetése.
További kreatív képességet fejlesztő alkotó közösségek, környezeti nevelést, valamint közösségi kapcsolatépítő programok támogatása, helyi megtartó képességet
elősegítő formális és non-formális tanulási alkalmak lebonyolítása, közművelődési intézményekben és a muzeális intézményekben (tájházakban, irodalmi emlékházakban),
alkotóházakban.

3.2.3.

„Építő közösségek” - B) A korszerű,
többfunkciós (multifunkcionális)
közművelődési fejlesztéseket
szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák
kialakulásának elősegítése

0,50

3.2.4

"Tudásdepó - Expressz" – A:
A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében 3. ütem

1,31

B. A közművelődési intézmények működési módjának korszerűsítését szolgáló és a multifunkcionalitás hozzáadott értéket maximalizáló lehetőségeit kiaknázó, valamint a
komplex intézmények sikeres használatba vételét, a helyi társadalomba történő beágyazódását elősegítő programok, továbbá a közművelődési fejlesztéseket szolgáló
közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási formák elterjedését szolgáló tevékenységek.
ERFA típusú támogatható tevékenységek nem támogathatóak.
A támogatás feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatott programokon való részvételt ingyenesen biztosítja a célcsoport számára.

Különböző olvasói csoportok, valamint a közoktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
- távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása,
- az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése,
- kulturális, közoktatási, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és szolgáltatása,
- komplex, interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása elsősorban a formális oktatásban résztvevő csoportok igényeinek megfelelően, a szolgáltatások igénybevételét,
hatékonyságát mérő módszerek alkalmazása a könyvtári minőségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítmény-mutatókkal,
- a könyvtárhasználók, kiemelten a közoktatásban részt vevők digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok,
- az olvasáskultúrát fejlesztő programok, kampányok kialakítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra,
- iskolai órák a könyvtárban
- könyvtárosok továbbképzése a szolgáltatásfejlesztésekhez kapcsolódóan.
ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához kötődő kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb
szükséges műszaki feltételek kialakítása).

3.2.4.

3.2.8.

"Tudásdepó - Expressz" – B:
Országos könyvtári szolgáltatások
bővítése, fejlesztése az oktatás és
képzés támogatásának érdekében 2.
ütem

„Múzeumok Mindenkinek” Program –
Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése B) komponens,
3. ütem

0,59

Különböző olvasói csoportok, valamint az oktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
- országos elektronikus könyvtári szolgáltatások bővítése;
- országos olvasásnépszerűsítő és -fejlesztő kampány.
ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához kötődő kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb
szükséges műszaki feltételek kialakítása).

0,55

a) Múzeumok és iskolák partnersége
A múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai
programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva.
A kedvezményezett múzeumok bonyolításában – pedagógusokból és múzeumi szakemberekből álló munkacsoportok közreműködésével – a múzeumi gyűjteményen
alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszkedő múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása. A pályázati keretösszeg azokat a
muzeális intézményeket támogatja, amelyek együttműködési és partnerségi megállapodást kötnek a régiójukban lévő oktatási intézményekkel. Ebben a megállapodásban
azt vállalják, hogy a kialakítandó pedagógusokból és múzeumi szakemberekből álló munkacsoport által kidolgozott – a tantervhez illeszkedő minőségi, a múzeumi
gyűjteményen alapuló – múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egészítik ki és bővítik a diákok ismereteit, tudását az élményszerű tanulás jegyében. A múzeum a pályázati
keretből finanszírozza a korosztályokra lebontott és a csoportok speciális igényeire alapozott
foglalkozássorozatok kidolgozását és projektek kapcsán felmerült költségeket, és a projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kismértékű infrastruktúra
fejlesztéseket (átalakítás, bútorzat, IKT, egyéb műszaki eszközbeszerzés). Azok a fejlesztések támogathatóak, amelyek az iskola és múzeum közötti együttműködési
megállapodáson alapulnak, s a MOKK képzési programjában részt vett múzeumpedagógusok és/vagy pedagógusok közreműködésével valósulnak meg, figyelemmel a
központi elméleti képzés gyakorlati alkalmazásának fontosságára.
b) Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért
Az élethossziglani tanulás jegyében, az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális értékekhez kapcsolódó programcsomagok, korosztályokra lebontott, és a csoportok
speciális igényeire alapozott foglalkozássorozatok kidolgozása és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva.
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
A 10%-os átjárhatóság elve alapján az ERFA terhére mindegyik komponens esetében támogathatók járulékos, kiegészítő, kismértékű infrastrukturális fejlesztési
tevékenységek is.

3.2.12.

Kulturális szakemberek
továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében

* A konstrukció céljai.

1,86

A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) a) és/vagy b.) pontjának
megfelelően, a TÁMOP és TIOP keretében támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését segítő humán-erőforrás
igényének biztosítására:
A.) a Rendeletben meghatározott intézményi kör a Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai számára a - nem támogatásból megvalósuló, azaz nem ingyenes –
képzéseken történő részvétel támogatása.
B.) akkreditált intézmények által nyújtott továbbképzések megtartása (a képzés a résztvevőknek díjmentes, az akkreditációhoz kapcsolódó költségek elszámolhatók) a
Rendeletben meghatározott intézményi kör Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai számára.
Indokolt esetben tananyagfejlesztés is támogatható.

1995

1996

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Konstrukció
kódja

Keret KMR+KONV
része (Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

2,64

A konstrukció alapvető célja, hogy szakmai fejlesztésekkel, a kiemelt program horizontális céljainak elérését szolgáló kutatásokkal, illetve szolgáltatásokkal járuljon hozzá a
leszakadó társadalmi rétegek, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek, tanulók nevelési, oktatási helyeztének javításához: a minőségi nevelés és
oktatás hozzáférésének biztosításához, az iskolai szegregáció mértékének csökkentéséhez, az óvodáztatási arányuk növeléséhez.
A halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének növelése érdekében a projekt további célja, hogy az NFT I.-ben, valamint a TÁMOP
3.3.1 első és második szakaszaiban megkezdett iskolamodernizációs folyamat folytatásaként továbbfejlessze és minél nagyobb intézményi körben terjessze az integrációt
támogató módszertani programot.
A konstrukció további célja a közoktatási integrációs programok - állami és/vagy európai uniós forrásokból megvalósulók - összehangolása a közoktatás-fejlesztés területén
kifejlesztett és megvalósuló szolgáltatásaival, illetve a hiányzó szolgáltatások megteremtéséhez szükséges fejlesztés megvalósítása, a humánerőforrás megteremtése és
beépítése a hálózati működésbe. A tevékenységek
megvalósítása négy területhez kapcsolódik: Fejlesztéskoordináció és minőségbiztosítás, óvodai és iskolai fejlesztések, kistérségi és helyi irányítás fejlesztések, integráció
elterjesztése a felsőoktatásban.

4,01

Közoktatási intézmények befogadó, minőségi oktatás érdekében végzett fejlesztése érdekében a leszakadó társadalmi rétegek többségi óvodákban, iskolákban való
integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az iskolai szegregációt felszámoló szervezeti és pedagógiai modellek gyűjtése, adaptálása és terjesztése, a
szakmai felkészülést szolgáló pedagógus-továbbképzéseken való részvétel.
Befogadó iskolai környezet kialakítása. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres integrációja érdekében: integrációt támogató
módszertan adaptációja, intézményi pedagógiai program átdolgozása, fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő), szervezett beóvodázásának és az óvodai hiányzások megszűntetésének elősegítése.
Intézményi együttműködések és intézményi esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése.

3.3.9.

A halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók iskolai lemorzsolódását
csökkentő intézkedések támogatása

7,59

A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex tanuló követő-támogató folyamatok kialakítása, az átmeneteket
(óvoda-iskola, iskola-középiskola) segítő programok bevezetése.
Érzékenyítő, felkészítő tréningek, programok kialakítása.
A gyermekek sikeres integrációját és iskolakezdését támogató szolgáltatások megszervezése (pl. egyéni fejlesztés, csoportos felkészítés, iskola utáni programok,
mentorok, esélyegyenlőségi szakértők alkalmazása stb.) Az egyéni és csoportos mentorálás, fejlesztés támogatása.
Tanoda típusú programok támogatása, fejlesztése, továbbfejlesztése.
A halmozottan hátrányos helyzetű és tehetséges diákok középiskolai sikerességét, felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítését célzó programok támogatása.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

3.3.10

Alternatív tanulási útvonalak
támogatása a hátrányos helyzetű,
formális iskolarendszerből
lemorzsolódott fiatal felnőttek
számára

1,94

Az oktatási rendszerből idő előtt kimaradt fiatalok iskolarendszerű képzésbe való visszavezetéséhez rugalmas, egyénre szabott tanulási utak támogatása, valamint
foglalkoztatás-kompatibilis lehetőségek megteremtése.
A korai iskolaelhagyók, az alacsony végzettséggel vagy képzettséggel nem rendelkezők számára alkalmazható tudás elsajátításának segítése, hatékony tanulási
módszerek és lehetőségek elérhetővé tétele.
A konstrukció keretében a képzés mellett a célcsoport szakmai gyakorlatot szerez.

3.3.11

Esélyegyenlőségi elvű minőségi
oktatás, valamint az egész életen át
tartó tanulás támogatása a az LHH
kistérségekben

18,14

Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben is rendelkezésre álljon
megfelelő minőségű közoktatási alapszolgáltatás.
A társadalmi felzárkózást segítő pedagógiai módszerek (köztük: integrációs pedagógiai rendszer) alkalmazásának, adaptációjának támogatása.

2,05

Nemzetiségi komponens keretében:
1. Új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése.
2. Meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a kisebbségi nyelvre.
3. Akkreditált nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez kapcsolódóan képzők képzése.
4. Meglévő tananyagok kibővítése oktatási programokká.
Migráns komponens keretében:
1. Akkreditált interkulturális továbbképzéseken való részvétel támogatása.
2. Óvodai és iskolai nevelési program, interkulturális nevelési-oktatási elemekkel való kiegészítése.
3. Interkulturális pedagógia terén hazai és európai „jó gyakorlatok”, eljárások megismerése és adaptációja.
4. A pedagógus alapképzési programokhoz interkulturális oktatással kapcsolatos modulok fejlesztése, továbbfejlesztése, bevezetése.
5 Migráns tanulók nevelsét oktatását támogató tankönyvek, taneszközök kifejlesztése, a már meglévő anyagokt továbbfejlesztése, kiegészítése és a beilleszkedésüket,
befogadásukat előmozdító sportprogramok működtetése.
6. Új továbbképzési akkreditált programok kifejlesztése, az iskolákkal együttműködő sportszervezetek bevonása az inklúziót elősegítő tudatosabb részvételre és
programjaik kiterjesztésére.
7. Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói, mentori képzések kifejlesztése.
8. A 2007-08-as AT során interkulturális oktatás terén referencia iskolákká váló intézményekkel kapcsolattartás, fejlesztéseik adaptációja. Hospitációs látogatások a
referencia intézményekben.

2,94

Támogatható tevékenységek:
1. Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek – pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, sportszakemberek, pszichológusok, szociális és egészségügyi területen
dolgozó, az SNI gyerekek ellátásába bekapcsolódó szakemberek – felkészítésének, szemléletformálásának támogatása.
2. Jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatása.
3. Intézmények közötti együttműködések, horizontális tanulási formák támogatása.
4. Az együttműködést és az együttnevelést támogató szakértői szolgáltatások és egyéni szakértői támogatások igénybevétele.
5. Az egyéni tanulási igényekhez, és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó tanulási formák kínálatának elterjesztése.
6. A többségi iskola pedagógusainak tanulócsoporton, tanórán belüli segítése gyógypedagógus közreműködésével.
7. Az intézmények korszerű diagnosztikai és fejlesztő eszközökkel ellátása.
8. Fogyatékosság típusának megfelelő (pl.: a sport+mozgásterápiához szükséges) infrastrukturális fejlesztések (Kötelezően a 30%-os ERFA keresztfinanszírozás terhére).

3.3.1

3.3.8

3.4.1.

3.4.2

Konstrukció neve

Esélyegyenlőség és Integráció III.
szakasz

Közoktatási intézmények
esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása

Nemzetiségi és migráns tanulók
nevelésének és oktatásának
támogatása

Sajátos nevelési igényű gyerekek
integrációja

3.4.3

Iskolai tehetséggondozás

1,14

Támogatható tevékenységek:
1. Pedagógusok tehetségfelismeréssel és gondozással kapcsolatos továbbképzése.
2. Tehetségazonosítást, - felismerést és tehetségsegítést lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása.
3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését).
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó, többek között diák- és szabadidősport programok.
5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése.
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai, egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős és
személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat).
7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő programokba.

3.4.4.

Országos tehetségsegítő hálózat
létrehozása (Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítő Program) „B”
komponens

0,54

Támogatható tevékenységek:
1. Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítása, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása.
2. A legkiválóbb tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó programok indítása.
3. Tehetségsegítő szervezetek hálózatképzése, ideértve a sportban tehetséges és eredményes tanulók támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az un. kettős karrier
segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését.
4. Tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása.

3.4.5

Tehetséghidak Program

2,00

1. Tehetségtranszfer – hídképzés a tehetséggondozás hálózatának elemei között
2. Tehetségmenedzsment kialakítása, tehetségközösségek létrehozása és támogatása
3. Tehetségek felkészítése a társadalmi szerepvállalásra

TÁMOP 3. prioritás 2011-13-as kerete mindösszesen:

184,87

Mrd Ft

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013.
évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló
1013/2011. (I.19.) Korm. határozatban szereplő TÁMOP 3.
prioritás kerete

185,31

Mrd Ft

-0,44

Mrd Ft

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-13-as TÁMOP
akcióterv 3. prioritás keretének egyenlegére

* A konstrukció céljai.

19. szám

19. szám
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5. A konstrukciók részletes bemutatása
TÁMOP 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
Konstrukció
kódja

4.1.1/B

Konstrukció neve

Speciális mentori,
koordinátori és tanácsadói,
valamint
tréningszolgáltatások
fejlesztése a felsőoktatási
intézmények és a civil
szféra partnerségében
B1: országos komponens
B2: konvergencia
komponens

Keret
KMR+KONV
része
(Mrd Ft)

1,25

Támogatható tevékenységek*

Az alábbi hallgatói és oktatói szolgáltatások bővítése, továbbfejlesztése képzés, módszertani megújítás és hálózatépítés révén:
1) Mentori, koordinátori és tanácsadói tevékenységek hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportoknak
2) Tréningszolgáltatások továbbfejlesztése és nyújtása hallgatóknak és oktatóknak
3) Hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló, felsőoktatáshoz kapcsolódó tranzitfoglalkoztatási vagy munkahelyi gyakorlatot biztosító gyakorlati helyek
fejlesztése
4) Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések
5) Speciális eszközök, segédeszközök ingyenes biztosítása hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportok számára
6) Tájékoztatás, nyilvánosság, Az NFÜ arculati kézikönyvében leírtaknak megfelelően

1) Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés
- regionális illetve ágazati együttműködéshez kapcsolódó szervezetátvilágítás,
- felsőoktatási intézmények integráció felülvizsgálata, együttműködési és integrációs lehetőségek azonosítása
- az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódó képzési és kutatási feltételek intézményi oldalának fejlesztése, a gazdaság által igényelt szakemberképzés fejlesztése
- szervezetfejlesztés (intézményi és együttműködési stratégia ill. szervezeti-működési koncepció kialakítása, szervezeti struktúra átalakítása, költségracionalizálás)
- irányítás összehangolása, korszerűsítése (IT rendszerek összehangolása, fejlesztése, kontrolling és teljesítménymenedzsment rendszerek átalakítása)
- párhuzamos oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása, erőforrások kihasználtságának javítása
- képzésfejlesztés, képzések összehangolása, közös akkreditációs eljárások kezdeményezése
- intézményközi kutatás-fejlesztési koncepció kialakítása
- intézményközi kommunikációs stratégia és tevékenységek kialakítása
- megrendelés központúság kialakítása (elszámoltathatóság, társadalmi- gazdasági hasznosulás követelménye)
- integrációs folyamat járulékos tevékenységei
2) Képzési programok
- Képzések, tréningek, intézményi humánerőforrás fejlesztése
- Képzők képzése program a felsőoktatási és felnöttképzési pedagógia fejlesztése érdekében
3) Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között
- teljes körű vonzáskörzet elemzés, intézmények képzési és kutatási vonzáskörzeteinek összehangolása
és optimalizálása
- regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttműködések kialakítása annak érdekében,
hogy összehangolt, egységes szolgáltatási portfólióval koncentrált képzési-kutatási szolgáltatásokat
tudjanak nyújtani a formális szövetséget létrehozó / integrációban részt vevő intézmények
- ágazati (képzési ág, tudományterületek, iparág) szerinti együttműködések kialakítása
az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódóan
- határon átnyúló, nemzetközi kapcsolatok kialakítása
4) Nemzetközi hallgatói mobilitáshoz kapcsolódó szervezet- és szolgáltatásfejlesztés

4.1.1 C

Regionális felsőoktatási
együttműködés
támogatása, vidéki
felsőoktatási integráció
elősegítése

10,44

4.1.1/D

Roma szakkollégiumok
támogatása

1,15

4.1.2/B1

Tartalomfejlesztés, képzők
képzése, különös
tekintettel a matematikai,
természettudományi,
műszaki és informatikai,
valamint pedagógiai
képzésekre és azok
fejlesztésére konstrukció
B1: Pedagógusképzést
segítő szolgáltató és
kutatóhálózatok
továbbfejlesztése és
kiszélesítése, országos
komponens

4,82

4.1.2./B2

Tartalomfejlesztés, képzők
képzése, különös
tekintettel a matematikai,
természettudományi,
műszaki és informatikai,
valamint pedagógiai
képzésekre és azok
fejlesztésére konstrukció
B2: Pedagógusképzést
segítő szolgáltató és
kutatóhálózatok
továbbfejlesztése,
konvergenica komponens

7,54

1. Vidéki pedagógusképző intézetek szervezetfejlesztése
2. A pedagógushallgatók mobilitásának támogatása a konvergencia régiókban
3. Pedagógusképző intézmények utókövetési tevékenységének fejlesztése
4. Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések

4.1.2/D

Nyelvi képzés a
felsőoktatási intézmények
hallgatói, valamint az
abszolutóriumot szerzett,
de a diploma
megszerzéséhez
szükséges nyelvvizsgával
nem rendelkező volt
hallgatók számára

3,00

Nyelvi képzések lebonyolítása, kapcsolódó módszertani és szervezeti fejlesztés

4.1.3

A felsőoktatási
szolgáltatások rendszer
szintű fejlesztése 2. ütem

* A konstrukció céljai.

1,23

Pedagógiai programok kimunkálása, képzési programok elkészítése, szervezése
Szakkollégiumi kutatási és képzési projektek támogatása
Hallgatók mentorálása
Szakkollégiumi hallgatói juttatások biztosítása
Kapcsolódó módszertani fejlesztések
Kapcsolódó informatikai fejlesztések
Hálózatosodás

1. Pedagógusképző kutató- és szolgáltató központok hálózatának fejlesztése
2. A pedagógusképzés módszertani támogatása, képzésfejlesztése; pedagógiai és pedagógust képzést támogató kutatások és kutatási módszertanok fejlesztése
3. Pedagógus-továbbképzés képzésfejlesztése
4. A tanári mesterszak gyakorlati félévének elindításához szükséges fejlesztések támogatása
5. Kommunikációs tevékenységek
6. ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, oktatási segéd- és IKT eszközök beszerzése, szoftverbeszerzés

1. Pályakövetési rendszer (DPR) továbbfejlesztése
2. AVIR továbbfejlesztése
3. Nyilvántartó rendszerek fejlesztése
4. Életpálya segítő és öregdiák szolgáltatások szakmai támogatása
5. Kapcsolódó képzési, kommunikációs és tájékoztató feladatok ellátása
6. Az OKKR bevezetésének előkészítése és szakmai támogatása
7. A felsőoktatási validációs rendszer továbbfejlesztése
8. ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, szoftverbeszerzés, IKT eszköz beszerzés

1997

1998
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Keret
KMR+KONV
része
(Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

4.2.2./A

Nemzetközi
közreműködéssel
megvalósuló alap- és
célzott alapkutatási
projektek támogatása

20,00

Elsősorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén.
1) Kutatás–fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás finanszírozása
2) Kutatás–fejlesztési, valamint innovációs együttműködések kialakításának támogatása
3) A kutatás–fejlesztési, valamint az innovációs tevékenységek támogatása
(Eszközbeszerzés az ERFA keresztfinanszírozás terhére, csak a felsőoktatási intézményben abban az esetben, ha TIOP 1.3.1 nem támogatta.)

4.2.2/C

Előremutató InfoKommunikációs
Technológiák kutatásának
támogatása, valamint a
kapcsolódó IT szakember
utánpótlás biztosítása

7,16

Az EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram (FP7), és a jövőbeli 8. keertprogram (FP8) kiemelt infokommunikációs területeihez kapcsolódó kutatások
támogatása,
Tudományos központ(ok) létrehozása a fennt említett területek hatékonyabb, összehangoltabb kutatása érdekében IT szakember képzések és továbbképzések indítása
(Eszközbeszerzés az ERFA keresztfinanszírozás terhére, csak a felsőoktatási intézményben abban az esetben, ha TIOP 1.3.1 nem támogatta.)

4.2.3.

Tudományos eredmények
elismerése és
disszeminációja

3,69

1) Egyes felsőoktatási intézményben jelen lévő új tudományos eredmények és tevékenységek népszerűsítése
2) Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása
3) Tájékoztatás, nyilvánosság
4) ERFA típusú támogatható tevékenységek:eszközbeszerzés; oktatási segédanyag és segédeszköz beszerzés; szoftverbeszerzés

1,00

1. Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel rendelkező hallhgatók, oktatók, kutatók személyi támogatása a kutatói életpálya minden szakaszában.
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

0,32

1. K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése és működtetése
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

5,50

1. Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel rendelkező hallhgatók, oktatók, kutatók személyi támogatása a kutatói életpálya minden szakaszában.
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

4,60

1. K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése és működtetése
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

0,31

Magyar Tudományos Művek Tárának bővítése, fejlesztése
1) A magyarországi tudományos művek könyvtári leíró adatbázisának kialakítása, bővítése, fejlesztése
2) Kapcsolódó kommunikáció, képzés, tudoméánymetria kutatások
3) ERFA típusú tevékenységek, szoftverfejlesztés

Nemzeti Kiválóság
Program

4.2.4/A1

A1: Hazai hallgatói illetve
kutatói személyi
támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és
működtetése országos
program

Nemzeti Kiválóság
Program

4.2.4/B1

B1 Campus Hungary
K+F projektekhez és
képzéséi programokhoz
kapcsolódó nemzetközi
hallgatói mobilitás
személyi támogatási
rendszerének fejlesztése
országos program

Nemzeti Kiválóság
Program
A2: Hazai hallgatói illetve
4.2.4/A2 KONV kutatói személyi
támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és
működtetése konvergencia
program

Nemzeti Kiválóság
Program

4.2.4/B2
KONV

4.2.5/A

B2 Campus Hungary
K+F projektekhez és
képzéséi programokhoz
kapcsolódó nemzetközi
hallgatói mobilitás
személyi támogatási
rendszerének fejlesztése
konvergencia program

Magyar Tudományos
Művek Tára

* A konstrukció céljai.
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19. szám
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Keret
KMR+KONV
része
(Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

3,93

1)Központi tananyag szolgáltatás fejlesztése
- Leggyakrabban használt tankönyvek, tananyagok ingyenes, on-line hozzáférhetőségének biztosítása
- A felsőoktatáshoz kapcsolódó tananyagok, oktatási segédeszközök on-line elhelyezése a felsőoktatási oktatók, kutatók és hallgatók számára biztosított hozzáféréssel
- Kapcsolódó technikai fejlesztések
- Kapcsolódó módszertani fejlesztések
2) Az oktatási, kutatási tevékenységeket támogató információs szolgáltatások fejlesztése
- Magyarországi tudományos folyóiratok hosztolása és full text-es elérésének biztosítása
- A www.tankonyvtar.hu szolgáltató hátterének fejlesztése, a beérkező címek fogadási hátterének biztosítása
3) Tartalomfejlesztés központi szolgáltatások:
- A meglévő e-Learning keretrendszer továbbfejlesztése és biztosítása, elemes tanulásmenedzsment modul kialakítása a felsőoktatási intézmények oktatási-kutatási tevékenységéhez
kapcsolódóan
- Folyamatos tartalomfejlesztési minőségbiztosítás,
- Digitális taneszközök publikációja oktatási non-profit és kutatási célra, átjáró felület biztosítása
- Oktatás metodológia, digitális pedagógiai eszközök használata (e-papír, e-tábla alkalmazások)
- Tudományos publikáció készítés metódusának kidolgozása, közzétételi felület biztosítása
- Hazai tudományos tartalmak hosztolása nemzetközi színvonalú tartalom-szolgáltatóknál
- Továbbképzési programok fejlesztése és képzők képzésének biztosítása
4) Tudományos adatbázis beszerzés
- Repozitóriumok és archívumok beszerzése, ennek keretében a világ legjelentősebb tudományos archívumának beszerzése
- E-book könyvtárak beszerzése
- Speciális szakadatbázisok beszerzése
5) Kapcsolódó kommunikáció, képzés
6) ERFA típusú tevékenységek

TÁMOP 4. prioritás 2011-13-as kerete
mindösszesen:

75,94

Mrd Ft

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
2011-2013. évekre szóló akciótervének
jóváhagyásáról szóló 1013/2011. (I.19.)
Korm. határozatban szereplő TÁMOP 4.
prioritás kerete

62,03

Mrd Ft

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-13as TÁMOP akcióterv 4. prioritás keretének
egyenlegére

13,91

Mrd Ft

4.2.5/B

Tudományos és
felsőoktatási tartalmak
központi elektronikus
közzétételének biztosítása

* A konstrukció céljai.

1999

2000
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5. A konstrukciók részletes bemutatása
TÁMOP 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

6.1.1

Bizonyítékokon alapuló
egészségfejlesztési
ismeretek kidolgozása az
oktatás különböző szintjei
és különböző korosztályok
számára

Keret KMR+KONV
része (Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

0,50

1. Közoktatási egészségfejlesztési tananyagfejlesztést elősegítő koncepció kidolgozása
2. A teljes körű egészségfejlesztés (lehetőség szerint szabad hozzáférésű) tananyagainak, jegyzeteinek és oktatási eszközeinek kifejlesztése
felsőoktatás és a felnőttképzés minden célcsoportjára, az egyes célcsoportok képzettségéhez, készségeihez illeszkedően, a kifejlesztett tananyagok,
jegyzetek bevezetése
3. Az összes egészség-kockázatra vonatkozó egészségfejlesztési üzeneteket továbbító, az elméleti oktatást kiegészítő, szemléltető elektronikus
anyagok (CD, film, stb.) kidolgozásának támogatása
4. Egészségtan-tanárok és egészségfejlesztő mentálhigiénikusok szakemberek, népegészségügyi szakképzettséggel rendelkezők és rekreációs
szakemberek felkészítése az elkészült felsőoktatási és felnőttképzési tananyagok oktatására

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok

10,66

1. Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal (egészségtervek) segítése módszertani fejlesztéssel, szakmai támogatással országos
és kistérségi, helyi szinten
2. Eszközkészlet, modellprogram-leírások és folyamatos szakmai támogatás a kistérségi és települési életmódprogramok és teljes körű közoktatási
egészségfejlesztési programok kidolgozói és megvalósítói számára, valamint a tematikus szakmai akcióterületek (pl.: táplálkozás, mozgás, lelki
egészségfejlesztés, szenvedélybetegségek megelőzése, balesetmegelőzés) megvalósítói számára minden területi szinten és színtéren
3. Az egészségfejlesztési és elsődleges prevenciós tevékenységet támogató népegészségügyi vizsgálatok, kutatások, jó gyakorlatok támogatása.
4. Kistérségi, települési, munkahelyi, tematikus akcióterületi egészségtervek kidolgozása és életmódprogramok, valamint teljes körű közoktatási
egészségfejlesztési programok megvalósítása
5. Alkalomszerű szűrésre vonatkozó modellprogramok terjesztése
6. Betegségmegelőzési, baleset-megelőzési, elsősegélynyújtási, egészségfejlesztési alapismereteket közvetítő tájékoztató anyagok, kiadványok,
eszközök megtervezésének, előállításának, terjesztésének támogatása
7. Balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási programok (országos, kistérségi, helyi) kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára,
gyermekbiztonsági oktatóközpont létrehozása
8. Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek
támogatása, beleértve az egészségügyi intézményeket is
9. Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodási képesség fejlesztése érdekében
10. A területi életmódprogramokban és a tematikus akcióterületek között célcsoport specifikus szabadidő- és diáksport rendezvények, szolgáltatások
szervezése és az ahhoz kapcsolódó – testmozgást ösztönző – programok, civil és önkormányzati hálózatok programjainak támogatása
11. Azon felsőoktatási és felnőtképzési szintereken megvalósuló egészségfejlesztési programok támogatása, amelyek korszerű egészségfejlesztési
ismeretek képzési programba illesztését vállalják.
12. Komplex, innovatív egészségfejlesztési akciók tervezeésének és megvalósításának támogatása.

6.1.3. A

Pilot jellegű
szűrőprogramok (védőnői
méhnyakszűrési, illetve
vastagbélszűrési
programok) országos
kiterjesztésének
támogatása

1,00

1. A szűrési programok lebonyolításához és kiterjesztéséhez szükséges eszközök beszerzése
2. A szűrések kiterjesztésébe bevonni tervezett szakdolgozók felkészítése és képzése
3. Szűrések lebonyolításának koordinálása és kiértékelése

6.1.3. B

Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
kampányok támogatása

1,20

1. A népegészségügyi programok kommunikációjának támogatása
2. tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök megtervezésének, előállításának, terjesztésének biztosítása

6.2.2.A

Képzési programok az
egészségügyi ágazat
szolgáltatás-fejlesztése
érdekében

5,96

1. Szakdolgozói és szakorvosi képzési, továbbképzési díj támogatása
2. Ösztöndíjprogram támogatása
3. Képzési módszertan és infrasturktúra fejlesztése

Képzés és módszertani
fejlesztés

0,50

1. Egészségügyi képzés- és módszertani fejlesztés:
a) közép- és felsőfokú szakirányú szakképzések szakmai anyagainak kifejlesztése, kapcsolódó távoktatási- és digitális tananyagfejlesztés
b) működési nyilvántartásba való visszakerülést támogató képzések
c) Hatáskör-, illetve kompetenciabővítő képzési formák szakmai anyagainak kifejlesztése
d) Egészségügyi határterületeken interdiszciplináris képzések, továbbképzések fejlesztés
e)Tradicionális és komplementer gyógyászattal összefüggő képzésfejlesztési tevékenység
2. Módszertani fejlesztések
3. A kifejlesztett tananyagokhoz a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó tanárokat felkészítő program, szakértői felkészítő program
előkészítése és/vagy kifejlesztett képzési programok vizsgarendszeréhez felkészítés kialakítása, a továbbképzési vizsgarendszer kialakítása, a
szakképzés és a felsőoktatás közötti átjárás előkészítése.
4. Hatásköri listák előkészítése

6.2.3

Országos
egészségmonitorozási és
kapacitástérkép adatbázisés alkalmazásfejlesztés

1,00

1. Központi adminisztrációs rendszerek infrastruktúrájára épülő központi alkalmazások fejlesztése
2. Információs adatbázisok egységesítése, vezetői illetve egyéb információs rendszerek fejlesztése
3. A központi nyilvántartások, illetve intézményi nyilvántartások egységesítése
4. Informatikai támogató rendszer fejlesztése, hardver és szoftverbeszerzés
5. Egészségmonitoring szervezeti módszertani fejlesztés

6.2.4

Foglalkoztatás intézményi
támogatása

1,75

1. Orvosok és egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása különösen az országos hiányszakmának minősülő körben, valamint
kiegészítő elemként (önállóan nem támogatható tevékenység) orvos és egészségügyi szakdolgozók foglalkoztatásával, foglalkoztatási helyzetével
kapcsolatos kommunikáció
2. Mobil team foglalkoztatásának támogatása
3. egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges személyzet foglalkoztatása
4. Romák egészségügyi szektorban történő munkavállalását ösztönző foglalkoztatási programok megvalósítása, a megvalósítás szakmai támogatása
5. Háziorvosi szolgálat esetében praxisösszevonással összefüggő humán erőforrás-bővítéshez képzési díjtámogatás és foglalkoztatási támogatás

6.1.2

6.2.2.B

* A konstrukció céljai.
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

6.2.5.A

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az
egészségügyi
ellátórendszerben Egységes külső
felülvizsgálati rendszer
kialakítása a járó- és
fekvőbeteg
szakellátásban, valamint a
gyógyszertári ellátásban

0,95

1.Egységes, integrált külső felülvizsgálati rendszer bevezetésének módszertani támogatása, egységes nemzetközi akkreditációs követelmény
rendszernek megfelelően
2. Módszertani fejlesztések az egészségügyi szolgáltatók általános és szakma specifikus akkreditációjához
3. Standardok kifejlesztése és értékelésükhöz használandó kézikönyv megalkotás az újonnan kifejlesztett akkreditációs rendszerhez
4. Betegbiztonság növeléséhez adatgyűjtési, adatkezelési rendszer kialakítása
5. A akkreditációs eljárásban közreműködő minőségirányítási szakemberek képzése
6. Gyógyszertári Ellátási Standardok (GYES) fejlesztése
7. Gyógyszerterápia menedzsment (GYTM) szakmai protokolljaihoz fejlesztési módszertan kidolgozása

6.2.5.B

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az
egészségügyi
ellátórendszerben Standardokon alapuló
egységes külső
felülvizsgálati rendszer
bevezetésére történő
felkészülés támogatása pilot projekt

0,75

1. Egységes külső felülvizsgálati rendszer bevezetésére történő felkészülés támogatása pilot jelleggel járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményekben
2. Intézményen belüli felkészítő wokshopok, tanácsadás, képzés és képzési díjtámogatás, eljárás- és protokollfejlesztés
3. Háttértanulmányok, felmérések, elemzések készítése

6.2.5.C

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az
egészségügyi
ellátórendszerben Területi együttműködések
kialakításának,
fejlesztésének szakmai,
módszertani támogatása

0,60

1. Területi együttműködési modell bevezetéséhez kapcsolódóan:
- együttműködési megállapodások előkészítésének támogatása,
- projektszervezetek/gazdasági társaságok létrehozásának előkészítése és szakmai támogatása,
2. Infrastruktúra és informatikai alkalmazésfejlesztés
3. Felülvizsgálati rendszer módszertani kidolgozása és bevezetése, és ezek alapján a visszacsatolás biztosítása
4. A kialakult beteg utak folyamatos monitorozása, együttműködésben a felügyeleti szervekkel
5. Képzések, tréningek szervezése

6.2.5.D

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az
egészségügyi
ellátórendszerben Területi együttműködés
támogatása

11,40

1. A területi együttműködési modellek bevezetése
2. Közös vezetési és kontrolling rendszerek kidolgozása
3. Együttműködési megállapodások létrehozásának korrdinálása - projektszervezetek/gazdasági társaságok létrehozása
4. Szakma specifikus támogató tevékenységek megszervezése
5. Gazdasági támogató tevékenységek megszervezése
6. Képzések, tréningek szervezése az ellátó intézmények számára
7. Közös Humánerőforrás gazdálkodási stratégia kialakítása

Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (eHealth)
Rendszer bevezetésének
támogatása - módszertanés képzésfejlesztés az
eTAJ rendszerhez
kapcsolódóan

1,00

1. Képzés- és módszertani fejlesztés, modellkísérletek bevezetése, modellszámítások végzése az egyedileg azonosított betegadatok ágazati
feldolgozási folyamatainak korszerűsítése érdekében
2. Képzések lebonyolítása
3. Ügyfélszolgálati tevékenység kiépítése
4. Informatikai támogató rendszer fejlesztése, hardver és szoftverbeszerzés

TÁMOP 6. prioritás 2011-13-as kerete
mindösszesen:

37,27

Mrd Ft

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
2011-2013. évekre szóló akciótervének
jóváhagyásáról szóló 1013/2011. (I.19.)
Korm. határozatban szereplő TÁMOP 6.
prioritás kerete

37,27

Mrd Ft

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-13as TÁMOP akcióterv 6. prioritás keretének
egyenlegére

0,00

Mrd Ft

6.2.7

* A konstrukció céljai.

Keret KMR+KONV
része (Mrd Ft)

Támogatható tevékenységek*

2001

2002

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

5. A konstrukciók részletes bemutatása
TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
Konstrukció
kódja

1.1.1.

1.1.2

1.2.1.

1.2.2.

Konstrukció neve

Intézményi
informatikai
infrastruktúra
fejlesztés a
közoktatásban

Hatékony
informatikai
infrastruktúra a
közoktatásban II.
szakasz

Agóra multifunkcionális
közösségi központok
és területi
közművelődési
tanácsadó szolgálat
infrastrukturális
feltételeinek
kialakítása

Múzeumok és
levéltárak iskolabarát
fejlesztése, oktatásiképzési szerepének
infrastrukturális
erősítése 3. ütem

Keret (Mrd
Ft)

Támogatható tevékenységek*

10,30

Iskolákban, iskolahálózatokban folyó, az IKT kompetenciák, készségek és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények kommunikációját
segítő berendezések, eszközök beszerzése (szoftverek, internet kiépítés (hálózatbővítés) fenntartó és intézmények kommunikációját segítő eszközök
beszerzése pedagógus adminisztrációt segítő eszközök támogatása (tanári laptop)

1,19

A TIOP 1.1.2 első szakaszában kialakított infrastruktúra bővítése, fejlesztése. A TIOP 1.1.2 géptermében a hálózaton működő célrendszerek feladataik
szerint több csoportba oszthatóak. Ezek a csoportok jól meghatározzák a beszerezni kívánt eszközök körét. A csoportok a következők:
1. Adattároló háttérrendszerek
2. Kiszolgálók
3. Szoftver licencek
1.) Adattároló háttérrendszerek: tárhelybővítés szükséges a következő alkalmazások számára (a TIOP első szakaszában beszerzett jelenlegi tárhely
nem tud több igényt kiszolgálni): Az (előreláthatólag EKOP forrásokból) megújult Közoktatás Információs Rendszerének teljes újratervezését követően
új hardver infrastruktúra beszerzése szükséges, amelyen a rendszerek és új alkalmazások futnak.
WEB2 közösségi Közoktatási portál – a teljes közoktatási érdeklődési területet lefedő közösségi portál létrehozása, WEB2-es funkciókkal.
Az összes kapcsolódó közoktatási és felsőoktatási TÁMOP projekt központi hardver háttér támogatásának biztosítása.
2.) A kiszolgáló szerverek:
A projekt első szakaszában beszerzett és beüzemelt eszközparkhoz teljes mértékben igazodnia kell (nagygépes architektúra, virtualizáció).
A szolgáltatásokat a rendszereknek nagy rendelkezésre állással kell biztosítania.
A szolgáltatásoknak eltérő időszakban kell biztosítani a maximális kapacitást.
A rendszerek nagyméretű és komplex adatbázisokkal dolgoznak, ezért a szervereknek nagy számítási kapacitással és memóriaterülettel kell
rendelkeznie.
Törekedni kell a homogén eszközparkra az üzemeltetési költségek minimalizálása miatt.
Figyelembe kell venni a fejlesztési és teszt környezetek kialakíthatóságát és azok homogenitását az éles környezettel.
3.) Szerver oldali licencek
A projekt első szakaszában beszerzett licencek frissítésén túl, az esetlegesen újonnan szükséges licenceket is a második szakaszban szükséges
beszerezni.
Az operációs rendszerek tekintetében változatos a használni kívánt szoftverek fajtája: a UNIX (Sun Solaris), Linux (Ubuntu, Debian) és Microsoft
termékek egyaránt alkalmazásra kerülnek.
4.) A TIOP 1.1.1 pályázatos konstrukció keretében támogatásban részesülő nyertes pályázók részére helpdesk támogatás biztosítása a beszerzett
eszközök oktatában történő hatékony és eredményes alkalmazása érdekében.

4,86

Az Agóra közművelődési intézmény megépítése. a) közösségi funkciók ellátása érdekében: szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító,
mobil belső térszerkezet kialakítása, megépítése; munkaerő-piaci és más közhasznú információs pontok létesítése;
társadalmi szervezetek befogadására alkalmas terek kialakítása; konferenciák befogadására alkalmas intézményi infrastruktúra létesítése;
hagyományápoló és kortárs kulturális tematikájú művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra;
kreatív iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása; kulturális internet portálok szervezése, közösségi internet hozzáférés biztosítása;
idegenforgalmi, turisztikai adatbázisok elérésére alkalmas infrastruktúra; kulturális szolgáltatási projektek összeállítására,
forgalmazására kialakított intézményi infrastruktúra; nemzeti és etnikai kisebbségi kulturális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése;
környezeti és egészségnevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása.
b. képzési funkciók ellátása érdekében: közoktatási, valamint felnőttoktatási és (elsősorban kiscsoportos)
képzési alkalmak lebonyolítására alkalmas, szükséges IKT eszközökkel felszerelt terek kialakítása; az új tanulási formák
(informális és nem formális képzések, atipikus képzési formák stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása;
c. szórakozási és élményfunkciók betöltése érdekében: ezek közvetítésére szolgáló terek kialakítása,
és a szükséges technikai feltételek biztosítása; szükség esetén könyvtári és egyéb közgyűjteményi
(pl. kiállítótér, digitális múzeumi szolgáltatások stb.) funkciók ellátására alkalmas terek kiépítése;
közösségi szórakozási alkalmakat kiszolgáló terek kialakítása;
d. területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció ellátása érdekében szükséges épített,
IKT-,műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, eszközbeszerzés.

0,87

Pedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyek kialakítása, akadálymentesítés
a) „Oktató múzeum és levéltár”: A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő
múzeumi közösségi terek, oktatótermek, kiállítási pihenő sarkok és (a látogató gyerekek, illetve a nagycsaládos, kisgyermekes látogatók gyerekei
részére) gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály részére alkalmassá tétele.
Múzeumi épület bővítése, belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások.
Berendezések, eszközök beszerzése.
A levéltár-pedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, közösségi terek, oktatótermek, kiállítási terek kialakítása, fejlesztése.
Levéltári épület bővítése, belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások.
Berendezések, eszközök beszerzése.
b) „Tanulmányi raktár és látványtár”: Tanulmányi raktárak, látványtárak kialakítása, illetőleg meglévő gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tétele
(tanulmányi raktárrá, látványtárrá fejlesztése) azok bővítése, korszerűsítése, átalakítása révén.
c) „Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz”:
A múzeumokban és levéltárakban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, internetcsatlakozással rendelkező informatikai pont(ok) vagy korszerűen berendezett önálló részlegek kialakítása, amelyek elősegítik a digitalizált kulturális
örökségi értékekhez való hozzáférést is.
Mindhárom komponenshez: fogyatékkal élők múzeum és levéltár használatát támogató fejlesztések.

• Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához/igénybevételéhez szükséges hardvereszközök beszerzése;
az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek;
• Kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak infrastruktúrafejlesztése -dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai
fejlesztések:számítógéppel és internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtár szolgáltatás infrastrukturális hátterének fejlesztése, azaz könyvtárbusz
beszerzése; egyéb, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése
• A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések (informatikai eszközök, egyéb eszközök;
valamint kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés az elszámolható költségek max. 10%-áig);
• Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése;
• Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása,
világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi
foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható költség max. 25%-áig.

1.2.3.

Könyvtári
szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúrafejlesztése "Tudásdepó
Expressz" 3. ütem

1,61

1.2.5

Infrastrukturális
fejlesztések az
esélyegyenlőség elvű
minőségi oktatás és
az egész életen át
tartó tanulás
támogatása
érdekében az LHH
kistérségekben

0,60

1.3.1

Speciális
infrastruktúra
fejlesztés és
eszközbeszerzés a
felsőoktatásban

5,96

Infrastruktúra fejlesztés
Eszközbeszerzés

TIOP 1. prioritás 2011-13-as kerete
mindösszesen:

25,39

Mrd Ft

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 2011-2013. évekre szóló
akciótervének jóváhagyásáról szóló
1014/2011. (I.19.) Korm. határozatban
szereplő TIOP 1. prioritás kerete

25,3

Mrd Ft

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó
forrásátcsoportosítások hatása a
2011-13-as TIOP akcióterv 1. prioritás
keretének egyenlegére

0,09

Mrd Ft

* A konstrukció céljai.

IKT infrastruktúra fejlesztés
Bútorok beszerzése
Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése
Akadálymentesítés
Épületen belüli korszerűsítés, bővítés, átalakítás, világításkorszerűsítés

19. szám

19. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

5. A konstrukciók részletes bemutatása
TIOP 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Keret (Mrd
Ft)

Támogatható tevékenységek*

2.1.1.

Regionális járóbeteg
szakellátó intézmények
fejlesztése

3,00

1. építés (épület felújítás, átépítés, korszerűsítés, új tömb építése)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.1.3.

Aktív kórházi ellátásokat
kiváltó járóbeteg
szolgáltatások
fejlesztése

10,00

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.2.2

Sürgősségi ellátás
fejlesztése (SO1 és SO2)

4,00

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.2.4.

Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban

44,05

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.2.5.

Korszerű regionális
onkológiai hálózat
kialakítása és fejlesztése

6,80

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3.informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.3.1.

Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (eHealth)
Rendszer - Központi
informatikai rendszerek
fejlesztése az
intézményen belüli
betegazonosítási
rendszerek
fejlesztésének
biztosításához Intézményen belüli
betegazonosítási
rendszerek fejlesztése

4,20

1. A transzparens elszámolás alapköveként szolgáló elektronikus azonosító kártya kezeléséhez szükséges rendszerek létrehozása
2. Az intézményi rendszerekhez való csatlakozást lehetővé tevő szabványos szoftverek fejlesztése
3. Országosan egységes központi szoftverkomponensek fejlesztése
4. Regionálisan integrált intézményközi kórházi információs rendszerek fejlesztése
5. Az integrálandó tartalmak és technológiai protokollok meghatározása, kifejlesztése
6. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
7. Projektmenedzsment
8. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.3.2.

Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (eHealth)
Rendszer - Elektronikus
közhiteles
nyilvántartások és
ágazati portál fejlesztése

2,10

1. Informatikai rendszer kialakítása az ágazati alap-nyilvántartások központi tárolására és szolgáltatására, az ágazat jelentéseinek rendszerezett
feldolgozására
2. Az ágazat irányító (kozorciumi tagok) intézményei informatikai rendszereinek illesztése a központi alap-nyilvántartásokkal való
együttműködéshez, valamint fogadó oldali interface fejlesztés az egészségügyi szolgáltatók felé
3. Ágazati hitelesítés-szolgáltatás létrehozása
4. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
5. Projektmenedzsment
6. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.3.3.

Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (eHealth)
Rendszer - Térségi,
funkcionálisan integrált
intézményközi
információs rendszerek
kiépítése

3,00

1. Regionálisan integrált intézményközi kórházi információs rendszerek lokális hardver és szoftver beszerzése, fejlesztése
2. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
3. Projektmenedzsment
4. Minőségbiztosítás
5. Biztonságmenedzsment
6. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

TIOP 2. prioritás 2011-13-as kerete
mindösszesen:

77,15

Mrd Ft

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 2011-2013. évekre szóló
akciótervének jóváhagyásáról szóló
1014/2011. (I.19.) Korm. határozatban
szereplő TIOP 2. prioritás kerete

77,35

Mrd Ft

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó
forrásátcsoportosítások hatása a 201113-as TIOP akcióterv 2. prioritás
keretének egyenlegére

-0,20

Mrd Ft

* A konstrukció céljai.

1/1

2003

2004

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

A miniszterelnök 64/2011. (VIII. 9.) ME határozata
fõiskolai rektor felmentésérõl és fõiskolai rektor
megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §
(3) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörömben – a
nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
a Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján
dr. Hajtó János fõiskolai tanárt rektori megbízatása alól
– 2011. július 31-ei hatállyal, lemondása miatt –
felmentem;
dr. Bartók István egyetemi docenst – a 2011. augusztus
1-jétõl 2015. július 31-ig terjedõ idõtartamra – a rektori teendõk ellátásával megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

19. szám

évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az Új Nemzedék Jövõjéért Program végrehajtásának
elõsegítésével kapcsolatos feladatok ellátására 2011. augusztus 1. napjától 2011. december 31. napjáig Mihalovics
Péter Árpádot miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §
A miniszteri biztos feladata az Új Nemzedék Jövõjéért
Program 2012–2016 idõszakra szóló cselekvési tervét,
a cselekvési tervben foglaltak végrehajtását támogató döntés-elõkészítés koordinálása.

3. §
A miniszteri biztos
a) közremûködik a feladatával összefüggõ jogszabályok
elõkészítésében,
b) gondoskodik az új nemzedék életlehetõségeinek bõvítésére hivatott intézményrendszer kialakításáról szóló
döntések elõkészítésérõl,
c) közremûködik a volt ifjúsági vagyon feltárásában és a
jelenlegi vagyon hasznosításában.

UTASÍTÁS
4. §
A nemzeti erõforrás miniszter 21/2011. (VIII. 11.)
NEFMI utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti erõforrás
miniszter a közigazgatási államtitkár útján irányítja.

5. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

1. §
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.

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

19. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2005

KÖZLEMÉNY
Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére 1
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
Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében többcélú intézményvezetésére elõírt
iskolai v., pedagógus szakvizsga, legalább 5 év

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Csobánka Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2014 Csobánka,
Fõ út 1.

Csobánkai Közösségi
Mûhely többcélú
intézménye
CSKM-igazgató

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.

2006
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pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább 5 év
vgy., felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: többcélú intézmény
vagy helyettesi vezetõi
tapasztalat, közgazdasági v.
Lf.: az irányadó jogszabá- Elvárt kompetenciák:
lyokban és az intézményi jó szintû irányítási,
SzMSz-nek megfelelõen kommunikációs,
a CSKM többcélú intéz- döntéshozatali,
mény szakszerû és törvé- együttmûködési készség.
nyes mûködtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása.
Az igazgató egyben a
Petõfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény tagintézmény-vezetõje is.

Pbhi: a közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési
határidõ lejártát követõ
következõ rendes
képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: személyes
interjú.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló és szgy.
igazolására vonatkozó om.,
b., részletes szakmai ön.,
vpr., fejlesztési program,
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: CSKM-igazgató
Pc.: Csobánka Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
f.: Winkler Sándor Józsefné
polgármester
Tel.: 06 (30) 944-4293

Fõiskolai v.,
a Mûvészetoktatási Intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve a

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: 2011. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról az Igazgatótanács dönt.

és Petõfi Sándor
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Tagintézmény-vezetõ
2014 Csobánka,
Vörösvári út 12.
(teljes munkaidõ)

„Magyar-kút” Általános
Mûvelõdési Központ
2091 Etyek,
Magyar u. 2.
Tel./fax: (22) 597-040
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Nemzetiségi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézményegység
2091 Etyek,
Kossuth L. u. 1.
Intézményegység-vezetõ
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2

Hajnóczy József
Kollégium
7633 Pécs,
Türr István u. 2.
Tel.: (72) 255-723,
(72) 255-770

Igazgatóhelyettes
(teljes munkaidõ)

Tóparti Gimnázium
és Mûvészeti
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.
Tel.: (22) 311-067
Fax: (22) 311-061

Gazdasági vezetõ

3

4

megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség. Elõny: felhasználói szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
legalább 5 év Mûvészetoktatási Intézményben,
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
1–3 év közoktatási
intézmény vgy.

Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
képesítések és szgy. igazolására vonatkozó om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 azonos tartalmú, azonos mellékletekkel
ellátott példányban, postai
úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
667/3-2011., valamint a
beosztás megnevezését:
intézményegység-vezetõ.
Pc.: „Magyar-kút” ÁMK

Egyetemi v., a Közokt.tv.
szerint a kollégiumi álláshely betöltéséhez kötelezõ
Lf.: a Hajnóczy József
képesítés, kollégiumi
Kollégium általános igaz- nevelõtanári tevékenység,
gatóhelyettesi feladatailegalább 3–5 év szgy.
nak ellátása, az igazgató
utasításai illetve a munkaköri leírás alapján.
Az igazgatóhelyettes
feladatköréhez szorosan
kapcsolódik a Türr István
utcai tagintézmény vezetõi feladatainak ellátása.

Lf.: önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmény
gazdasági vezetõi feladatainak ellátása.

2007

Felsõfokú iskolai v., gazdasági illetve pénzügyi szakirány, mérlegképes könyvelõi v. regisztrációval, államháztartási szakon, legalább
5 év szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. okt. 10.
Pehi: 2011. ok. 30.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget,
szakképzettséget igazoló
okmányok.

ÁEI: 2011. okt. 17.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: 2011. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: iskolavezetõség, szakmai vezetés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
felsõfokú iskolai végzettség
másolata, b., szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Vizi László Tamásné
igazgató

2008
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Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.
Tel./fax: (34) 301-100

2
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3

Általános Iskola
és Speciális Szakiskola
Intézményegység-vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ v., a
Közokt.tv. és az MKM rendelet elõírásai, valamint a
pedagógus továbbképzésrõl
szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
szerint.

Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Tagintézmény-vezetõ

A tagintézmény
vezetéséhez megfelelõ v.,
a Közokt.tv. és az
MKM rendelet elõírásai,
valamint a pedagógus
továbbképzésrõl szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet 20. § szerint.

4

ÁEI: a pályázat elbírálása
után azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a beadástól számított
30. nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., szakmai ön., b.,
korábbi munkahelyek
igazolása.
A pályázatot 3 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Bacsó Ágnes igazgató

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére 1
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
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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2009

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Nyugat-Magyarországi
Egyetem
Öveges Kálmán Gyakorló
Általános Iskolája
9022 Gyõr,
Gárdonyi G. u. 2-4.
Tel.: (96) 516-767
Fax: (96) 329-986

Matematika–kémia
szakos tanár

Kjt. szerint, 5 év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 14 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
f.: dr. Varga József
igazgató
Tel.: (96) 516-766

Fejér Megyei
Önkormányzat
Általános Iskolája
és Speciális Szakiskolája
8060 Mór, Vértes u. 67.
Tel.: (22) 407-169
Fax: (22) 562-263
E-mail: gazd.gardonyi@int.fejer.hu

Gyógypedagógiai tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 29.
A megbízás 1 évre szól.
Pbhi: 2011. aug. 23.
Pehi: 2011. aug. 24.
A pályázatot személyesen,
postai vagy elektronikus
úton kell benyújtani.
Pc.: Kovácsné Batos Klára
igazgató

Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl

A sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium „Szepsi Laczkó Máté Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely” feliratú körbélyegzõje 2011. augusztus 1-jétõl érvénytelen.
Györgyi Béláné s. k.
igazgató

2010
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A közlöny zárása után érkezett közlemény, pályázati felhívások
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
a 2011. évi Felsõoktatási Minõségi Díj
eredményhirdetésérõl
A Felsõoktatási Minõségi Díjat a Kormány a 221/2006. (XI. 15.) számú rendeletével alapította azzal a céllal, hogy a
minõségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedõ eredményeket és folyamatos fejlõdést mutató felsõoktatási
intézmények és azok szervezeti egységeinek teljesítményét elismerje.
A folyamatban lévõ felsõoktatási fejlesztési programok ösztönzik a felsõoktatási intézményeket a hazai és nemzetközi
szintû versenyre. A díj lehetõséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlításokra, rangsorolásokra, a gazdaság igényeihez való minél teljesebb alkalmazkodásra, a versenyhelyzet erõsítésére.
A Felsõoktatási Minõségi Díjjal évente azon felsõoktatási intézmények teljesítményét ismerik el, amelyek eredményesen alkalmazzák a minõségirányítási rendszert. Ennek részeként folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztést valósítanak meg, az Európai Minõségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló minõségfejlesztést, folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevõ partnerek elégedettségének alakulását, a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. A díjat elnyerõk vállalják, hogy a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat
közzéteszik az intézmény honlapján.
A 2010/2011-es tanévben ötödször meghirdetett pályázati felhívásra hat pályázat érkezett be, melybõl kettõt felsõoktatási intézmény, négyet pedig felsõoktatási intézmény szervezeti egysége nyújtott be.
A pályázatok értékelése több szinten történt. Az önértékelésen alapuló pályázatok elõször formai ellenõrzésen estek
át. Ezt követte a pályamûvek tartalmi értékelése, melyet minden pályázat esetében három, egymástól független szakértõ
értékelése jelentett, akik ezután közös véleményt fogalmaztak meg. Az értékelõk minden pályázónál tartottak helyszíni
szemlét. A helyszíni látogatást követõen fogalmazták meg az értékelõk javaslataikat és terjesztették a független szakértõkbõl álló Felsõoktatási Minõség Díj és Minõségfejlesztési Bizottság elé. A Bizottság 2011. június 28-án tárgyalta meg
a pályázatok értékelését, majd beterjesztette javaslatát a nemzeti erõforrás miniszterhez jóváhagyás céljából. A miniszter úr a javaslatot elfogadva az alábbi döntést hozta.
A 2011. évi Felsõoktatási Minõségi Díj pályázaton
FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ
kitüntetésben részesül a szervezeti egység kategóriában a
DEBRECENI EGYETEM MÛSZAKI KARA.
ARANY FOKOZATÚ ELISMERÕ OKLEVÉLBEN
részesül a szervezeti egység kategóriában a
BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA
és a
PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KARA.
EZÜST FOKOZATÚ ELISMERÕ OKLEVÉLBEN
részesül a felsõoktatási intézmény kategóriában a
SZOLNOKI FÕISKOLA.
BRONZ FOKOZATÚ ELISMERÕ OKLEVÉLBEN
részesül a felsõoktatási intézmény kategóriában a
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM.
Budapest, 2011. augusztus 29.
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A Fenntartói Testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 2011. évi XXXVI. törvénnyel létesített
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
rektori beosztása betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony és a vezetõi megbízás idõtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony keretében, 5 évre szóló határozott idejû, magasabb vezetõi megbízás a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (Ftv.)
29. § (7) bekezdése elõírásainak megfelelõen.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központja és telephelyei.
A magasabb vezetõi megbízásból adódó fõbb tevékenységi körök: a hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint az
egyetem alapító okirata, szervezeti és mûködési szabályzata szerint az egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen a felsõoktatási intézmény képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének koordinatív vezetése a teljesítmény-orientált ösztönzés módszereivel, az új és korszerû feltételekhez való hatékony alkalmazkodást biztosító szervezeti megoldásokkal, a karok és a központi szervezeti egységek munkájának összehangolásával, az
intézmény széles körû képviseletének ellátásával, a nemzetközi kapcsolatok erõsítésével, az egyetem fejlõdését szolgáló
humánpolitika érvényesítésével, a rendelkezésre álló vagyon, illetve a költségvetési és egyéb források – jogszabályi elõírásoknak megfelelõ – hasznosításával, fejlesztési koncepciók kidolgozásával és megvalósításával.
Illetmény és juttatások:
A rektor illetményének és juttatásainak megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó, hatályos rendelkezései szerint történik, az Ftv. 97. § (5) bekezdése elõírásainak megfelelõen.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet;
– egyetemi végzettség és szakképzettség, amely közvetlenül kapcsolódik az intézmény által mûvelt tudományágak
valamelyikéhez;
– legalább 5 éves felsõoktatásban töltött vezetõi gyakorlat, szervezési-gazdálkodási ismeretekkel, tapasztalatokkal;
– tudományos fokozat, a hazai és nemzetközi tudományos életben szerzett ismertség;
– államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû nyelvismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási, költségvetési intézmény vezetésében szerzett tapasztalat;
– államilag elismert felsõfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû nyelvismeret;
– stratégiai gondolkodásmód, határozott döntési képesség, proaktív beállítottság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a rektori munkaprogramot, amelyben a jelentkezõ vázolja a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit
és azok megvalósítására vonatkozó koncepcióját;
– eddigi oktatási, tudományos kutatási és vezetési eredményeit, illetve szakmai motivációit;
– hazai és nemzetközi tudományos, vagy szakmai szervezetek tevékenységében való részvételt.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, nyelvismeretet, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolata;
– publikációk jegyzéke, tudományos ismertségre vonatkozó adatok;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését tanúsító feladóvevény másolata;
– a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása;
– elõzetes írásbeli hozzájárulás a „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatásához.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2012. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu) való elsõdleges közzétételétõl számított 30. nap.
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A közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu), valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
A pályázatok benyújtásának módja: A jelentkezést, a csatolandó iratokkal együtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fenntartói Testület Hivatalába (1054 Budapest, Alkotmány utca 25.) kell személyesen vagy postai úton eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „REKTORI PÁLYÁZAT” megjelölést.
A pályázatok elbírálásának módja és határideje: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi
XXXVI. törvény 14. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhetõ a Fenntartói Testület Hivatalának vezetõjétõl, Csekei
László úrtól a következõ telefonszámon: +36 (1) 882-6851.
A Fenntartói Testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
gazdasági fõigazgatói feladatkörének magasabb vezetõi beosztásban történõ, 5 évre szóló határozott idejû ellátására.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetõ beosztást ellátó közalkalmazott által betöltendõ munkakör:
ügyvivõ-szakértõ.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
Feladat: A felsõoktatási intézmény Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatában az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és üzemeltetési tevékenység irányítása, szervezése
és ellenõrzése, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 17. §-ában meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet;
– rendelkeznie kell a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsõoktatásban szerzett
egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi képesítéssel, továbbá szerepelni kell a
könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
– költségvetési intézményben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat.
Elõnyt jelentõ feltételek:
– egy világnyelv legalább középfokú ismerete,
– felsõoktatási költségvetési intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
– stratégiai gondolkodásmód, határozott döntési képesség, proaktív beállítottság.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gazdaságos és hatékony mûködtetésére vonatkozó szakmai vezetõi koncepció,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló munkáltatói igazolás),
– a szakmai végzettséget [az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt], nyelvtudást igazoló okiratok
hiteles másolatai (közjegyzõ vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása),
– a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központja és telephelyei.
Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt., valamint a felek közötti megállapodás rendelkezései az irányadóak.
A megbízás kezdõ idõpontja: 2012. január 1.
A gazdasági fõigazgatói beosztás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu) való elsõdleges közzétételétõl számított 30. nap.
A közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu), valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
A pályázat benyújtása: a jelentkezést, a csatolandó iratokkal együtt az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói
Testület Hivatalába (1054 Budapest, Alkotmány utca 25.) kell személyesen vagy postai úton eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelölést.
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A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja és határideje: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi XXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhetõ a Fenntartói Testület Hivatalának vezetõjétõl, Csekei
László úrtól a következõ telefonszámon: +36 (1) 882-6851.
A Fenntartói Testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
fõtitkári feladatkörének magasabb vezetõi beosztásban történõ, 5 évre szóló határozott idejû ellátására.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetõ beosztást ellátó közalkalmazott által betöltendõ munkakör:
ügyvivõ-szakértõ.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
Feladat: A felsõoktatási intézmény Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelõen az egyetem központi igazgatási szervezetének irányítása és funkcionális tevékenységének koordinálása, a rektor közvetlen alárendeltségében, az általa jóváhagyott munkaköri leírásban foglaltak szerint. Proaktív részvétel
az egyetem magasabb vezetõi és testületi döntéseinek elõkészítésében, a stratégiai céloknak megfelelõ kapcsolatrendszer kiépítésében és fejlesztésében.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet;
– jogi egyetemi végzettség,
– felsõoktatási vagy/és költségvetési intézményben szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.
Elõnyt jelentõ feltételek:
– egy világnyelv legalább középfokú ismerete,
– testületi és érdek-képviseleti szervezetekkel való együttmûködésben szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem igazgatási és funkcionális mûködtetésére vonatkozó szakmai vezetõi koncepció,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló munkáltatói igazolás),
– a szakmai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatai (közjegyzõ vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása),
– a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központja és telephelyei.
Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt., valamint a felek közötti megállapodás rendelkezései az irányadóak.
A megbízás kezdõ idõpontja: 2012. január 1.
A fõtitkári beosztás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu) való elsõdleges közzétételétõl számított 30. nap.
A közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu), valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
A pályázat benyújtása: a jelentkezést, a csatolandó iratokkal együtt az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói
Testület Hivatalába (1054 Budapest, Alkotmány utca 25.) kell személyesen vagy postai úton eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „FÕTITKÁRI PÁLYÁZAT” megjelölést.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja és határideje: pályázatokat a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül az Ideiglenes Szenátus véleményezi és rangsorolja. A pályázat eredményérõl a vonatkozó, hatályos jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen a rektor dönt.
A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhetõ a Fenntartói Testület Hivatalának vezetõjétõl, Csekei
László úrtól a következõ telefonszámon: +36 (1) 882-6851.

Dr. Kis Norbert s. k.,
miniszteri biztos
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére 1
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
Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
folyamatban lévõ tanulmányok esetén arra vonatkozó igazolás, hogy a magasabb vezetõi megbízás
adásának idõpontjáig a
szükséges végzettséget

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. okt. 8.
Pehi: 2011. dec. 30.
Juttatás: ill., p. a közalkalmazotti besorolásától függõen
Kjt. szerint és az azonos

Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.
Tel.: (1) 327-1141
Fax: (1) 327-1639

Giorgio Perlasca
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari
Szakközépiskola
és Szakiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 8.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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intézménytípus igazgatóinak
illetményével összhangban
kerül megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
a legalább öt év szgy.-t igazoló szakmai ön., vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az álláshely betöltéséhez szükséges
képesítés meglétét igazoló
om., illetve folyamatban
lévõ tanulmányok esetén arra
vonatkozó igazolás, hogy a
magasabb vezetõi megbízás
adásának idõpontjáig a szükséges végzettséget megszerzi
Egyetemi szintû német
és az errõl szóló igazolást
nyelvtanári v., vagy egye- bemutatja, b., adatvédelmi
temi szintû tanári v. és
nyilatkozat.
a német nyelv tanítására
A pályázatot írásban, 2 azojogosító tanítói, tanári,
nos szövegû és mellékletû
nyelvtanári v., vagy
példányban (1 példányt nem
egyetemi szintû tanári v., kell összefûzni), zárt borítékha az alap vagy szakirában, „Pályázat” megjelölésnyú továbbképzésben
sel kell benyújtani.
elsajátította az adott
Pc.: Budapest Fõváros
tantárgy német nyelven
Önkormányzata
történõ oktatásához szük- Fõpolgármesteri Hivatal
séges nyelvi ismereteket, Központi Ügyfélszolgálati
Iroda
vagy egyetemi szintû
1052 Budapest,
tanári v. és felsõfokú
Bárczy u. 1–3.
„C” típusú német nyelvvizsga vagy azzal egyen- f.: dr. Kígyóssyné Privitzer
Györgyi és Rivasz Gáborné
értékû okirat, pedagógus
szakvizsga. Folyamatban humán referensek
lévõ tanulmányok esetén Tel.: (1) 327-1570,
999-9023
arra vonatkozó igazolás,
hogy a magasabb vezetõi A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
megbízás adásának idõpontjáig a szükséges vég- szept. 7.
zettséget megszerzi és
az errõl szóló igazolást
bemutatja. Legalább 5 év
szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett szgy.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
megszerzi és az errõl
szóló igazolást bemutatja,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

Német Nemzetiségi
Gimnázium és Kollégium
1203 Budapest,
Serény u. 1.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

2015

2016
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egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum), nemzeti kisebbséghez való tartozás.

Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és
Diákotthon
1144 Budapest,
Kántorné st. 1–3.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

Egyetemi szintû horvát
nyelvtanári v., vagy egyetemi szintû tanári v. és
a horvát nyelv tanítására
jogosító tanítói, tanári,
nyelvtanári v., vagy egyetemi szintû tanári v., ha
az alap vagy szakirányú
továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy
horvát nyelven történõ
oktatásához szükséges
nyelvi ismereteket, vagy
egyetemi szintû tanári
végzettség és felsõfokú
„C” típusú horvát nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû okirat, pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén
arra vonatkozó igazolás,
hogy a magasabb vezetõi
megbízás adásának idõpontjáig a szükséges
végzettséget megszerzi
és az errõl szóló igazolást
bemutatja.
Legalább 5 év szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett szgy.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum), nemzeti kisebbséghez való tartozás.
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Szily Kálmán
Kéttannyelvû Mûszaki
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
1097 Budapest,
Timót u. 3.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga. Folyamatban lévõ tanulmányok
esetén arra vonatkozó
igazolás, hogy a magasabb
vezetõi megbízás adásának idõpontjáig a szükséges végzettséget megszerzi és az errõl szóló igazolást bemutatja. Legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

Ybl Miklós Építõipari
Szakképzõ Iskola
1149 Budapest,
Várna u. 21/b.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga. Folyamatban lévõ tanulmányok
esetén arra vonatkozó
igazolás, hogy a magasabb
vezetõi megbízás adásának idõpontjáig a szükséges végzettséget megszerzi és az errõl szóló igazolást bemutatja. Legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

2017
4
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Tiszajenõ Községi
Önkormányzat
5094 Tiszajenõ,
Vasút u. 11.
Tel.: (56) 434-550
Fax: (56) 434-134

2

3

Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest,
Veres Pálné u. 38.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga. Folyamatban lévõ tanulmányok
esetén arra vonatkozó
igazolás, hogy a magasabb
vezetõi megbízás adásának idõpontjáig a szükséges végzettséget megszerzi és az errõl szóló igazolást bemutatja. Legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

Szent István Általános
Iskola és Óvoda
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi u. 28.
Igazgató
Közös fenntartású oktatási
intézmény.

Fõiskolai v., pedagógus
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: közoktatási vezetõi
szakvizsga, közoktatási
intézményben eltöltött
vgy. (legalább 5 év feletti
vezetõi tapasztalat).

Lf.: Szent István Általános
Iskola és Óvoda közös
fenntartású oktatási intézmény szakmai irányítása,
vezetése az irányadó jogszabályokban a közoktatási
intézmény vezetõje részére
meghatározott feladatok
ellátása.
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A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. okt. 5.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget, valamint az elõírt szgy-t
igazoló om., b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Tiszajenõ Községi
Önkormányzat
f.: Puskás Béla polgármester

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskolán vagy egyetemen
szerzett tanári, tanítói v. és
szakképzettség, 5 év – elsõsorban általános iskolában, pedagógus munkakörben szerzett – szgy.,
pedagógus szakvizsga

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2017. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 20111. okt. 20.
Pehi: a pályázat véleményezését követõ elsõ képviselõtestületi ülésen, legkésõbb

Báta Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7149 Báta,
Fõ u. 147.
Tel.: (74) 590-022
Fax: (74) 590-018

Bátai Általános
Mûvelõdési Központ
Intézményvezetõ
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Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.
Tel.: (1) 327-1141
Fax: (1) 327-1639

2

Káldor Miklós Kollégium
1022 Budapest,
Felvinci u. 6–8.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

2019

3

4

(másodszor és további
alkalommal történõ megbízás estén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.
Intézményvezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

2011. dec. 31-ig dönt Báta
Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
a Közokt.tv. 18. § (5)–(6) bekezdésében elõírt szgy.-t is
igazoló szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, az álláshely betöltéséhez
szükséges képesítés meglétét
igazoló hiteles om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „ÁMK
igazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Dr. Bonnyai Réka
jegyzõ
Tel.: (74) 490-558

Egyetemi szintû tanári v.,
vagy szociálpedagógus,
vagy pedagógiai szakpszichológus, vagy pedagógia
szakos, vagy nevelõ-tanár
szakos v., pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén
arra vonatkozó igazolás,
hogy a magasabb vezetõi
megbízás adásának idõpontjáig a szükséges végzettséget megszerzi és az
errõl szóló igazolást bemutatja. Legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. okt. 8.
Pehi: 2011. dec. 30.
Juttatás: ill., p. a közalkalmazotti besorolásától függõen
Kjt. szerint és az azonos intézménytípus igazgatóinak
illetményével összhangban
kerül megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
a legalább öt év szgy.-t igazoló szakmai ön., vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az álláshely betöltéséhez szükséges
képesítés meglétét igazoló
om., illetve folyamatban
lévõ tanulmányok esetén
arra vonatkozó igazolás,
hogy a magasabb vezetõi
megbízás adásának idõpontjáig a szükséges végzettséget
megszerzi és az errõl szóló
igazolást bemutatja, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.

2020

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

4

Egyetemi szintû tanári v.,
vagy szociálpedagógus,
vagy pedagógiai szakpszichológus, vagy
pedagógia szakos, vagy
nevelõ-tanár szakos v.,
pedagógus szakvizsga.
Folyamatban lévõ tanulmányok esetén arra vonatkozó igazolás, hogy a magasabb vezetõi megbízás
adásának idõpontjáig a
szükséges végzettséget
megszerzi és az errõl szóló igazolást bemutatja.
Legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: legalább 3 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

A pályázatot írásban, 2 azonos szövegû és mellékletû
példányban (1 példányt nem
kell összefûzni), zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros
Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal Központi
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
f.: dr. Kígyóssyné Privitzer
Györgyi és Rivasz Gáborné
humán referensek
Tel.: (1) 327-1570,
999-9023
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
szept. 7.

Az Általános Iskola
intézményegységben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munLf.: az irányadó jogszabá- kakörben fennálló, határolyoknak megfelelõen az
zatlan idõre szóló alkalÁMK intézmény szakszerû mazás, illetve a megbízásés törvényes mûködtetése, sal egyidejûleg pedagótakarékos gazdálkodás,
gus-munkakörben történõ,
a munkáltatói jogok
határozatlan idõre szóló
gyakorlása.
alkalmazás, magyar államAz igazgató egyben a
polgárság, büntetlen elõNémet Nemzetiségi
élet, cselekvõképesség.
Általános Iskola intézményegység-vezetõje is.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. okt. 7.
Pehi: 2011. dec. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, képesítések és
szgy. igazolására vonatkozó
om., b. eredetben, ennek
hiányában a megkérését
igazoló feladóvevény
eredetben, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 4 azonos tartalmú, azonos mellékletekkel
ellátott példányban, postai
úton kell benyújtani.

Kós Károly Kollégium
1149 Budapest,
Mogyoródi u. 19–21.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

Etyek Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2091 Etyek,
Körpince köz 4.
Tel.: (22) 353-633
Fax: (22) 353-655
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„Magyar-kút” Általános
Mûvelõdési Központ
ÁMK igazgató és
Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Intézményegység
2091 Etyek,
Magyar u. 2.
Intézményegység-vezetõ
(teljes munkaidõ)
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
497/2011., valamint a
beosztás megnevezését:
igazgató.
Pc.: Polgármesteri Hivatal
f.: Garaguly Tibor
polgármester

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére 1
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

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Fáy András Református
Informatika–matematiÁltalános Iskola és
ka–fizika szakos tanár
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2217 Gomba,
Iskola u. 2.
Tel.: (29) 433-261
E-mail: iskola@gomba.hu

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: református vallás,
lelkészi ajánlás.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön.
Pc.: Tasi Kálmán igazgató
Tel.: 06 (20) 358-5822

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Mocsai Napközi Otthonos
Óvoda
2911 Mocsa,
Csillag u. 2.

Óvodapedagógus
(teljes munkaidõ)
Lf.: óvodapedagógusi
feladatok ellátása.

Fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v.,
büntetlen elõélet.
Elõny: szgy., fejlesztõvagy drámapedagógusi
v., gyakorlott szintû
MS Office.
Elvárt kompetenciák:
magas szintû szakmai
tudás, elkötelezettség,
innovációra való hajlam.

ÁEI: a pályázatok elbírálását
követõen azonnal.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pehi: 2011. okt. 14.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
pályázatokat három fõbõl
álló bizottság bírálja el.
A bizottság tagjai: a község
jegyzõje, az óvodavezetõ
és az óvodavezetõ-helyettes.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
om., b., részletes szakmai
ön., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Óvodapedagógus” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Mocsai Napközi
Otthonos Óvoda
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TOVÁBBKÉPZÉS
A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója
A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2012.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerezhetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2011. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési lehetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet beszerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.
Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI
Honlapunk: http://kti.linett.hu

Telefonszámaink: +36 (1) 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu
Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester, illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség (diploma) és szakképzettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ
jelentkezési lapon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon
lehet. A tanfolyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Ettõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmények (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett szaktól függ.

2012-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:
1. Elemzõ statisztikus szak
2. Vezetési és szervezési szak
3. Pénzügy szak
4. Agrár-közgazdasági szak
5. Vállalkozási menedzsment szak
6. Értékelemzõ szak
7. Környezeti menedzsment szak
8. Biztosítási szak
9. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak
10. Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok szak
11. Személyügyi – munkaerõ-piaci szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak
14. Belügyi gazdasági szak
15. Belügyi gazdaságvédelmi szak

16. Gyógyszerügyi menedzsment szak
17. Ingatlangazdálkodási szak
18. Állami ingatlangazdálkodási szak
19. Védelemgazdasági szak
20. Projektmenedzsment (Fõvállalkozás) szak
21. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
22. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
23. Gazdaságpolitika szak
24. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
25. Egészségügyi biztosítási szak
26. Ügyfélkapcsolati szak
Engedélyezés alatt álló szakok
27. Gazdasági válságügyi szak
28. IMP Nemzetközi Business Marketing és Innováció szak
29. Nemzetközi fizetésképtelenségi szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s eredményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2012-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:
05-106 Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál
05-128 Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
05-129 Direkt marketing tanfolyam

05-131 Társadalombiztosítási szakmai klub
05-132 Sikeres önérvényesítés szervezeti irányítás
Engedélyezés alatt álló tanfolyam
05-133 Mikro- és kisvállalkozói képzési modulrendszer

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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

...............................................
cégszerû aláírás
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