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JOGSZABÁLYOK

2011. évi CXXXII. 
tör vény

a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem rõl,
va la mint a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti

és ka to nai fel sõ ok ta tás ról*

A ma gyar fel sõ ok ta tá si rend szer ré sze ként a köz igaz ga tá -
si, ren dé sze ti és ka to nai kép zést foly ta tó Nem ze ti Köz szol -
gá la ti Egye tem te vé keny sé gé nek cél ja a köz igaz ga tást,
a hon- és rend vé del met érin tõ te vé keny sé get vég zõ szak -
em be rek kép zé se, a hon- és rend vé del mi szer vek tisz ti
után pót lá sá nak biz to sí tá sa, va la mint az egy sé ges ülõ köz -
szol gá la ti élet pá lyák köz ti át jár ha tó ság meg te rem té se. Az
in téz mény nek a tisz ti után pót lás kép zé se so rán te kin tet tel
kell len nie a Ma gyar Hon véd ség és a ren dé sze ti szer vek
fel ada ta i ra, sa já tos szol gá la ti és élet vi szo nya i ra, va la mint
az egyes hi va tás ren dek kép zé si és ki kép zé si rend sze re i ben 
elõ ze te sen meg szer zett is me re tek re is. E kép zé si fel ada tok
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ve ze tõi, ok ta tói és hall ga tói
jog ál lás, a fenn tar tói jo gok, a fi nan szí ro zás, va la mint az
Egye tem irá nyí tá sá nak, szer ve ze té nek és mû kö dé sé nek
sza bá lyo zá sa ér de ké ben az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

I. FE JE ZET
ÁL TA LÁ NOS REN DEL KE ZÉ SEK

1. §

(1) A tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem re (a to váb bi ak ban: 

Egye tem) és a Ma gyar or szág te rü le tén köz igaz ga tá si, ren -
dé sze ti, ka to nai és nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tá si te vé -
keny sé get foly ta tó in téz mé nyek re, to váb bá a feladatellá -
tásban köz re mû kö dõ szervezetekre,

b) a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai és nem zet biz ton -
sá gi fel sõ ok ta tá si te vé keny ség re, to váb bá az az zal össze -
füg gõ szol gál ta tó és igaz ga tá si te vé keny ség re, ide ért ve
azon te vé keny sé get is, ame lyet a ma gyar fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek Ma gyar or szág te rü le tén kí vül foly tat nak, va la -
mint

c) az a) pont sze rin ti in téz mé nyek ala pí tó i ra, fenn tar tó i -
ra, to váb bá ki zá ró lag az Egye tem te kin te té ben, an nak ok -
ta tó i ra, tu do má nyos ku ta tó i ra és más al kal ma zott ja i ra,
hall ga tó i ra, támogatóira és az oda jelentkezõkre.

(2) Az Egye tem kül föl di hall ga tó já nak jog ál lá sá ra
e  törvényt kell al kal maz ni, ha jog sza bály vagy a kép zés rõl
szó ló meg ál la po dás el té rõ en nem rendelkezik.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2011. ok tó ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. §

Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a fel sõ -
ok ta tás ról szó ló tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) ren del ke -
zé se it kell alkalmazni.

3. §

E tör vény al kal ma zá sá ban
1. köz igaz ga tá si fel sõ ok ta tás: a köz tiszt vi se lõi és kor -

mány tiszt vi se lõi élet pá lyá ra fel ké szí tõ köz igaz ga tá si kép -
zé si ág alap kép zé si szak jai, va la mint a hoz zá juk kap cso ló -
dó mes ter kép zé si szakok;

2. ren dé sze ti fel sõ ok ta tás: a ren dé sze ti ága zat szak em -
be re i nek fel ké szí té se ér de ké ben in dí tott, a ren dé sze ti kép -
zé si ág alap kép zé si szak jai, va la mint a hoz zá juk kap cso ló -
dó mesterképzési szakok;

3. ka to nai fel sõ ok ta tás: a hon véd tisz ti élet pá lyá ra tör té -
nõ fel ké szí tés, va la mint a hon vé del mi te rü let ci vil szak em -
be re i nek fel ké szí té se ér de ké ben in dí tott vé del mi és ka to -
nai kép zé si ágak alap kép zé si szak jai, va la mint a hoz zá juk
kap cso ló dó mes ter kép zé si sza kok. A ka to nai fel sõ ok ta tás
ré szét ké pe zõ hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés a ha za
fegy ve res szol gá la tá ra és a parancsnoki fel ada tok el lá tá sá -
ra irányuló felkészítésre is kiterjed;

4. nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tás: a nem zet biz ton sá gi
ága zat szak em be re i nek fel ké szí té se ér de ké ben in dí tott
nem zet biz ton sá gi alap kép zé si szak, va la mint a hozzá kap -
cso ló dó mes ter kép zé si szak.

II. FE JE ZET
A FENN TAR TÓI TES TÜ LET

4. §

Az Egye tem fenn tar tói jo ga it Fenn tar tói Tes tü let (a to -
váb bi ak ban: FT) útján

a) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért,
b) a hon véd ele mért és
c) a ren dé sze tért

fe le lõs mi nisz te rek (a to váb bi ak ban együtt: fenn tar tó mi -
nisz te rek) kö zö sen gya ko rol ják.

5. §

Az FT
a) ki ír ja a rek to ri pá lyá za tot,
b) dönt az Egye tem ál la mi lag tá mo ga tott és költségté -

rítéses kép zés re fel ve he tõ hall ga tói lét szá má nak sza kon -
kén ti megosztásáról,

c) el fo gad ja az in téz mény fej lesz té si ter vet, va la mint a mi -
nõ sí tett adat vé del mé re vo nat ko zó egye te mi sza bály za tot,
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d) meg ha tá roz za az Egye te men ma ga sabb ve ze tõi és ve -
ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõk szá mát úgy, hogy el tér het
az Ftv.-ben fog lalt elõírásoktól,

e) be nyújt ja a Kor mány hoz az éves költ ség ve té si be szá -
mo lót és a tá mo ga tá si tervet,

f) el len õr zi az ál lam ál tal ren del ke zés re bo csá tott esz kö -
zök fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá gát és jogszerûségét,

g) tör vény es sé gi el len õr zést gya ko rol az Egye tem felett,
h) gya ko rol ja az Egye tem ré szé re nyúj tott tá mo ga tás

fel hasz ná lá sa fe let ti bel sõ el len õr zé si jogkörét, valamint
i) meg ha tá roz za a szak mai el len õr zés rend sze rét.

6. §

Az FT kép vi se lõ jét a sze ná tus és a ka ri ta nács ülé sé re ta -
nács ko zá si jog gal meg kell hívni.

7. §

(1) A sze ná tus aláb bi dön té sei az FT jó vá ha gyá sá val
vál nak ér vé nyes sé:

a) az Egye tem kép zé si és ku ta tá si prog ram já nak el fo ga -
dá sa,

b) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat, va la mint a mi -
nõ ség fej lesz té si prog ram elfogadása,

c) a mi nõ ség és tel je sít mény alap ján dif fe ren ci á ló jö ve -
de lem el osz tás el ve i nek elfogadása,

d) az ele mi költ ség ve tés, az éves, il let ve éven tú li kö te -
le zett ség vál la lá si terv és vég re haj tá sá nak ütem ter ve, to -
váb bá a va gyon gaz dál ko dá si terv elfogadása,

e) a szám vi te li ren del ke zé sek alap ján el ké szí tett éves
be szá mo ló elfogadása,

f) fej lesz tés in dí tá sa, to váb bá
g) az Egye tem költ ség ve té sé nek el fo ga dá sa.
(2) Az FT a dön té si ja vas la tok nak az ala pí tó ok irat tal és

az ága za ti hu mán po li ti kai igé nyek kel va ló össz hang ját,
egy sé ges sé gét, tel jes sé gét, tör vé nyes sé gét, ha té kony ság -
nak való megfelelõségét vizsgálja.

8. §

Az FT a ha tás kö rei gya kor lá sa so rán tisz te let ben tart ja
az Egye tem ön ál ló sá gát a ku ta tás és ta ní tás tar tal má nak és
mód sze re i nek meghatározásában.

9. §

(1) Az FT tag jai kö zül hat hó nap ra – vál tá sos rend szer -
ben – ügy vi võt vá laszt. Az FT ülé sét az ügy vi võ ve ze ti, aki 
egy út tal gon dos ko dik a dön té sek elõ ké szí té sé vel és azok
vég re haj tá sá val kap cso la tos feladatok ellátásáról is.

(2) Az FT a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben ha tá ro zat tal
dönt a há rom tag egy han gú igen sza va za tá val. Bár mi lyen
más sza va za ti arány nem le ges döntésnek minõsül.

(3) Az FT ügy vi te li és dön tés-elõ ké szí tõ fel ada ta it az
FT ügy vi võ irá nyí tá sá val az FT hi va ta la látja el.

III. FE JE ZET
AZ EGYE TEM SZE NÁ TU SA

10. §

(1) A sze ná tus az ala pí tó ok irat ban és az FT ha tá ro za ta i -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ en ha tá roz za meg az Egye tem
kép zé si és ku ta tá si fel ada ta it, to váb bá ellenõrzi azok vég -
re haj tá sát.

(2) A sze ná tus ja vas la tot tesz az FT-nek az in téz mény -
fej lesz té si terv el fo ga dá sá ra. Az in téz mény fej lesz té si terv
ma gá ban fog lal ja a ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té -
gi át is.

(3) A sze ná tus vé le ményt nyil vá nít a rek to ri és ma ga -
sabb ve ze tõi pá lyá za tok ról.

11. §

(1) A sze ná tus lét szá ma har minc öt fõ.
(2) A rek tor és a dé ká nok hi va tal ból tag jai a sze ná tus nak.
(3) A sze ná tus vá lasz tott tag jai:
a) ka ron ként két egye te mi ta nár vagy do cens,
b) ka ron ként két ad junk tus vagy ta nár se géd,
c) ka ron ként egy nem ok ta tói mun ka kör ben dol go zó ta nár,
d) ka ron ként egy egyéb mun ka kör ben fog lal koz ta tott.
(4) A sze ná tus de le gált tag jai:
a) az egye te mi hall ga tói ön kor mány zat el nö ke és a ka ri

hall ga tói ön kor mány za tok ból ka ron ként három hallgató,
b) ka ron ként egy rep re zen ta tív szak szer ve ze ti kép vi se lõ.

12. §

Az Egye te men gaz da sá gi ta nács nem mû kö dik.

IV. FE JE ZET
AZ EGYE TEM AL KAL MA ZOT TAI ÉS VE ZE TÕI

1. Az al kal ma zot tak ra vo nat ko zó sza bá lyok

13. §

Az Egye te men mun ka kört, ve ze tõi be osz tást
a) köz al kal ma zott,
b) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak

szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló tör vény ha tá lya alá tar to zó ál -
lo mány tag ja vezényléssel, valamint
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c) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló tör vény ha tá lya alá
tar to zó ál lo mány tagja vezényléssel
tölt het be.

14. §

A köz al kal ma zott ok ta tó, tu do má nyos ku ta tó és ta nár
a mun ka he lyén párt po li ti ká tól men tes ma ga tar tást köteles
tanúsítani.

15. §

(1) Az egye te mi ta ná ri mun ka kör re a pá lyá za tot a rek tor
írja ki.

(2) Az egye te mi ta ná ri pá lyá za to kat a sze ná tus bí rál ja el
és rang so rol ja. A rek tor a rang so rolt pá lyá za tot be nyúj tó
sze mé lyek kö zül az FT egyet ér té sé vel vá lasz tott je lölt tel
létesíthet jogviszonyt.

16. §

(1) Ha a köz al kal ma zott ve ze tõ, ok ta tó, tu do má nyos ku -
ta tó és ta nár hi va tá sos ál lo mány ba ke rül, a be töl tött be osz -
tá sát, mun ka kö rét újabb pá lyá zat el nye ré se nélkül jogosult 
ellátni.

(2) Az az ok ta tó, tu do má nyos ku ta tó és ta nár, aki nek
a hi va tá sos szol gá la ti vi szo nya ne ki fel nem ró ha tó ok ból
meg szûnt vagy aki a hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá rát
el ér te, ké ré sé re ál lo mány vi szo nyá nak meg vál toz ta tá sa
mel lett köz al kal ma zott ként, pá lyá zat ki írá sa nél kül, az
ere de ti mun ka kö ré ben to vább fog lal koz tat ha tó, ha a mun -
ka kör el lá tá sa nincs hivatásos szolgálati viszonyhoz kötve.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fel ró ha tó ság szem pont já ból
a hi va tá sos szol gá la ti vi szony meg szün te té se kor ki adott
szol gá la ti vi szony ra vo nat ko zó igazolás az irányadó.

2. A ve ze tõk re vo nat ko zó sza bá lyok

17. §

A ve ze tõi be osz tá so kat nyil vá nos pá lyá zat út ján kell be -
töl te ni.

18. §

(1) A rek tor he lyet test, a dé kánt és a fõ tit kárt a rek tor az
FT elõ ze tes egyet ér té sé vel bízza meg.

(2) Rek tor he lyet te si, il let ve dé ká ni ve ze tõi meg bí zást
egye te mi ta nár és egye te mi docens kaphat.

(3) A gaz da sá gi fõ igaz ga tó sze mé lyé rõl az FT az ál la mi
va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel
dönt.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ve ze tõ meg bí zá sát – a sa ját
ké ré sé re vagy a sze ná tus ja vas la tá ra – a rek tor az FT elõ ze -
tes egyet ér té sé vel a ha tár idõ le jár ta elõtt visszavonhatja.

19. §

(1) Az Egye tem kar hoz tar to zó ok ta tá si szer ve ze ti egy -
sé ge i nek ve ze tõ it a dé kán ja vas la tá ra a ka ri ta nács vé le mé -
nyé nek mér le ge lé sé vel a rektor bízza meg.

(2) Az Egye tem ren dé sze ti szol gá la ti is me re te ket ok ta tó 
szer ve ze ti egy sé ge i nek ve ze tõ it az ok ta tott szak te rü let sze -
rint il le té kes or szá gos pa rancs nok vé le mé nyét ki kér ve kell 
meg bíz ni, illetve megbízásukat visszavonni.

20. §

A rek tor kö te les a kép zé si prog ram hon vé de lem mel
kap cso la tos ka to nai-szak mai kö ve tel mé nyei vo nat ko zá sá -
ban a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, a ren dé sze ti ága zat ren dé -
sze ti szak mai kö ve tel mé nyei vo nat ko zá sá ban az érin tett
országos parancsnok egyetértését beszerezni.

V. FE JE ZET
AZ EGYE TEM HALL GA TÓI

21. §

Hall ga tói jog vi szony csak olyan sze méllyel lé te sít he tõ,
aki bün tet len elõéletû.

22. §

A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben, va la mint
a ren dé sze ti kép zés ben nem lé te sít he tõ hall ga tói jog vi -
szony azzal,

a) aki bün tet len elõ éle tû, de a bí ró ság bûn cse lek mény
el kö ve té se mi att bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét jog erõs íté let ben
megállapította,

aa) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, öt évi
vagy azt meg ha la dó vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés bün -
te tés ese tén a men te sí tés be áll tá tól számított tizenkét évig,

ab) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, öt évet el 
nem érõ vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés ese tén a men te sí -
tés be áll tá tól számított tíz évig,

ac) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, vég re -
haj tá sá ban fel füg gesz tett vagy rész ben fel füg gesz tett sza -
bad ság vesz tés ese tén a men te sí tés be áll tá tól számított
nyolc évig,
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ad) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott köz ér de -
kû mun ka vagy pénz bün te tés ese tén a men te sí tés be áll tá tól 
számított öt évig,

ae) gon dat lan bûn cse lek mény mi att ki sza bott, vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés bün te tés ese tén a men te sí tés be áll -
tá tól számított nyolc évig,

af) gon dat lan bûn cse lek mény mi att ki sza bott, vég re haj -
tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ese tén a men te sí -
tés be áll tá tól számított öt évig,

ag) gon dat lan bûn cse lek mény mi att ki sza bott, köz ér de -
kû mun ka vagy pénz bün te tés ese tén a men te sí tés be áll tá tól 
szá mí tott három évig, valamint

b) aki vel szem ben a bí ró ság kény szer gyógy ke ze lést al -
kal ma zott, a kény szer gyógy ke ze lést meg szün te tõ vég zés
jog erõ re emel ke dé sé tõl számított három évig,

c) aki vel szem ben a bí ró ság pró bá ra bo csá tást al kal ma -
zott, a pró ba idõ, an nak meg hosszab bí tá sa ese tén a meg -
hosszab bí tott pró ba idõ el tel té tõl számított három évig,

d) aki vel szem ben bün te tõ el já rás – ide nem ért ve a ma -
gán vá das vagy pót ma gán vád ló vád in dít vá nya alap ján in -
dult el já rást – van fo lya mat ban, a bün te tõ el já rás jogerõs
bejezéséig.

23. §

(1) Azt a tényt, hogy a 21. és 22. §-ban meg ha tá ro zott
ki zá ró ok nem áll fenn,

a) az Egye tem re tör té nõ be i rat ko zás kor a hall ga tói jog -
vi szonyt lé te sí te ni kívánó személy,

b) a hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sa alatt az Egye tem
írás be li fel hí vá sá ra, a fel hí vás tól szá mí tott ti zen öt mun ka -
na pon be lül, vagy ha e ha tár idõn be lül a hall ga tón kí vül ál -
ló ok mi att nem le het sé ges, az ok meg szû né sét követõen
a hallgató haladéktalanul
ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal iga zol ja.

(2) Az Egye tem a hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sa alatt
írás ban, a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i nek is mer te té sé -
vel fel hív hat ja a hall ga tót an nak iga zo lá sá ra, hogy ve le
szem ben nem áll fenn a 21. és 22. §-ban meg ha tá ro zott ki -
zá ró ok. Ha a hall ga tó iga zol ja, hogy ve le szem ben nem áll
fenn a 21. és 22. §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok, az Egye -
tem az iga zo lás cél já ból ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány
ki adá sa irán ti el já rá sért megfizetett igaz ga tá si szol gál ta tá -
si díjat részére megtéríti.

(3) Az Egye tem az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
alap ján meg is mert sze mé lyes ada to kat a 21. és 22. §-ban
meg ha tá ro zott ki zá ró ok fenn ál lá sá nak megállapítása cél -
já ból

a) a hall ga tói jog vi szony lé te sí té sé rõl meg ho zott dön tés
idõ pont já ig,

b) a hall ga tói jog vi szony lé te sí té se és fenn ál lá sa ese tén
a hall ga tói jog vi szony megszûnéséig
ke ze li.

24. §

A hon véd tisz ti alap kép zés re és a ren dé sze ti kép zés nap -
pa li mun ka rend ben tör té nõ alap kép zé sé re az a 18. élet évét
be töl tött, de 25 éves nél – a rend vé del mi szer vek hi va tá sos
ál lo má nyú tag jai ese té ben 30 éves nél – nem idõ sebb, cse -
lek võ ké pes, ma gyar ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze -
mély ve he tõ fel, aki a je lent ke zõk egész sé gi, pszi chi kai és
fi zi kai al kal mas sá gá nak sza bá lya i ról szó ló ren de let ben
elõ írt al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel. A hon -
véd tisz ti alap kép zés te kin te té ben to váb bi fel té tel, hogy
a hall ga tó vál lal ja a honvéd tisztjelölti szolgálati vi -
szony lé te sí té sét és fenntartását a honvédtiszti alapképzés
ide jé re.

25. §

A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben részt ve võ
hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya kü lön le ges jog rend ben, va -
la mint a ka taszt ró fák meg elõ zé se ér de ké ben el ren delt köz -
re mû kö dés ide jén szü ne tel het. A hall ga tói jog vi szony et tõl 
el té rõ szü ne tel te té sét a Honvéd Vezérkar fõnöke en ge dé -
lyez he ti.

26. §

(1) Az Egye tem ve ze tõi és ok ta tói a hon véd tiszt je löl -
tek, il let ve a ren dé sze ti kép zés ben részt ve võ hall ga tó vo -
nat ko zá sá ban elöl já rói vagy fe let te si jog kör gya kor lá sá ra
jo go sul tak az általuk vezetett foglalkozásokon.

(2) Az Egye tem a ka to nai kép zés foly ta tá sa ér de ké ben
együtt mû kö dik az Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló -
alj jal. 

27. §

(1) A hall ga tó kö te les a be i rat ko zást meg elõ zõ en fo ga -
dal mat ten ni és a hall ga tói jog vi szo nya alatt fo ga dal má hoz 
mél tó magatartást tanúsítani.

(2) A hall ga tó az (1) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé -
gé nek meg tar tá sa ér de ké ben, az Ftv. 46. § (7) be kez dés
c) pont já tól el té rõ en, vélt vagy va lós jog sé rel mé rõl az ez -
zel kap cso la tos jog or vos la ti, ha tó sá gi, il let ve bí ró sá gi el já -
rás jog erõs le zá rá sát követõen tá jé koz tat hat ja a nyil vá nos -
sá got.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kor lá to zás a hall ga tó jog or -
vos la ti jo gá nak tisz te let ben tar tá sa ér de ké ben az Egye te -
met is terheli.

(4) A fo ga da lom szö ve gét az Egye tem ta nul má nyi és
vizs ga sza bály za ta tartalmazza.

28. §

A hall ga tó a ta nul má nyi fel ada ta i nak el lá tá sa so rán kö -
te les tar tóz kod ni a po li ti kai te vé keny ség tõl. Az Egye te -
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men, an nak kol lé gi u má ban, va la mint a gya kor lat tel je sí té -
sé nek he lyén po li ti kai szer ve zet kép vi se lõ je ként vagy
meg bí zott ja ként po li ti kai vé le ményt nem nyil vá nít hat,
más személy politikai véleményét nem befolyásolhatja.

29. §

Az a hall ga tó, aki a köz igaz ga tás szer vei, a Ma gyar
Hon véd ség vagy a rend vé del mi szer vek tör vény ben meg -
ha tá ro zott fel ada ta i val össze egyez tet he tet len cé lú vagy te -
vé keny sé get foly ta tó szer ve zet hez tar to zik, a hall ga tói
jog vi szony idõ tar ta má ra kö te les a tag sá gi vi szo nyát fel -
füg gesz te ni, és az az zal össze füg gõ te vé keny sé gét mel lõz -
ni. Ab ban a kér dés ben, hogy mely szer ve ze tet kell e kör be
tar to zó nak te kin te ni, az érin tett szerv állásfoglalásának
kikérésével a hallgató kara szerinti dékán dönt.

30. §

(1) A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben részt ve võ
hall ga tó kö te les különösen

a) részt ven ni a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl, va la mint a kü lön le ges jog rend ben be ve zet he tõ in téz -
ke dé sek rõl szó ló 2011. évi CXIII. tör vény 36. § (1) be kez -
dés a)–f) pont ja és (2) be kez dé se szerinti feladatok el lá tá -
sá ban,

b) a ha za ka to nai vé del mé re fel ké szül ni, részt ven ni az
eh hez szük sé ges ki kép zés ben, il let ve az Ma gyar Hon véd -
ség Lu do vi ka Zász ló alj ál tal szer ve zett tan órán kí vü li
katonai felkészítésen,

c) õr-, ügye le ti, ké szen lé ti és fu tár szol gá la tot, ka to nai
ren dé sze ti szol gá la tot, va la mint dí szel gé si és ke gye le ti
feladatokat ellátni,

d) ki je lö lés alap ján al egy ség pa rancs no ki fel ada to kat
ellátni,

e) meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és rend kí vü li ál la pot
ide jén egyéb ka to nai fel adat ellátására,

f) köz re mû köd ni a hon vé del mi ne ve lés prog ram já nak
meg va ló sí tá sá ban, valamint

g) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal el ren delt fel ada to kat
ellátni.

(2) A ren dé sze ti kép zés ben részt ve võ hall ga tó kö te les
ak tí van részt ven ni az ok ta tá si-ne ve lé si fo lya mat ban, fel -
ké szül ni a vá lasz tott élet pá lya meg kez dé sé re. Szol gá la ti
feladatként köteles különösen:

a) részt ven ni a ren dé sze ti ki kép zé si-ne ve lé si egy ség ál -
tal szer ve zett tan órá kon kí vü li ren dé sze ti felkészítésben,

b) részt ven ni az alap ki kép zés ben és szak ki kép zés ben,
va la mint dí szel gé si és ke gye le ti fel ada to kat ellátni,

c) õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tot el lát ni,
d) al egy ség pa rancs no ki fel ada to kat el lát ni,
e) szak mai gya kor la to kat tel je sí te ni,

f) kü lön le ges jog rend ben, va la mint a ka taszt ró fák meg -
elõ zé se ér de ké ben el ren delt köz re mû kö dés ide jén egyéb
ren dé sze ti fel adat ellátására, valamint

g) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal el ren delt fel ada -
to kat ellátni.

(3) A ren dé sze ti kép zés nap pa li mun ka rend ben ta nu ló
hi va tá sos ál lo má nyú hall ga tó ját a (2) be kez dés c), f) és
g) pont ja i ban, ösz tön dí jas hall ga tó ját a (2) be kez dés
f) pont ban rög zí tett fel ada tok vég re haj tá sá ért kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott té rí tés il le ti meg, ame lyet az
adott rend vé del mi szerv költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.
Az érin tett hallgató számára a térítést az adott rendvédelmi 
szerv folyósítja.

(4) A szak mai gya kor lat tel je sí té se so rán a hall ga tó ál lo -
mány vi szo nyá nak meg fe le lõ en jo go sult, il let ve kö te les
a szerv szol gá la ti fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban köz re mû köd -
ni, bár mely cse lek mény nél je len len ni, in téz ke dés ben részt
ven ni, rész fel ada to kat fel ügye let mel lett végrehaj tani.

(5) Az (1) be kez dés ben, va la mint a (2) be kez dés f) és
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ban részt ve -
võ hall ga tó ta nul má nyi kö te le zett sé ge i nek a fel adat el lát ás
ide je alat ti mu lasz tá sát a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott mó don iga zolt nak kell te kin te ni, to váb -
bá biz to sí ta ni kell szá má ra a ta nul má nyi és vizs ga kö te le -
zett sé gei utólagos teljesítésének lehetõségét.

31. §

(1) A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben részt ve võ
hall ga tó, va la mint a dok to ri kép zés ben részt ve võ hi va tá -
sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hall ga tó kül föl di ta nul -
má nyo kat a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek en ge dé lyé vel
foly tat hat. A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben részt
ve võ hall ga tó ese té ben ven dég hall ga tói és to váb bi (pár hu -
za mos) hall ga tói jog vi szony lé te sí té sé hez, va la mint a to -
váb bi szak ké pe sí tés, il let ve szak kép zett ség meg szer zé sé -
hez szük sé ges tanulmányok folytatásához a Hon véd Ve -
zér kar fõnökének elõzetes engedélye szükséges.

(2) A ren dé sze ti fel sõ ok ta tá si alap-, mes ter- és dok to ri
kép zés ben részt ve võ hi va tá sos ál lo má nyú hall ga tó kül föl -
di ta nul má nyo kat, rész ta nul má nyo kat az adott rend vé del -
mi szerv or szá gos pa rancs no ká nak elõ ze tes en ge dé lyé vel
foly tat hat. Ven dég hall ga tói jog vi szonyt, il let ve to váb bi
(pár hu za mos) hall ga tói jog vi szonyt az adott rend vé del mi
szerv országos parancsnokának elõzetes engedélyével lé -
te sít het.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lalt en ge dély meg ta ga -
dá sát in do kol ni kell.

32. §

A hall ga tó jog vi szo nya meg szû nik, ha az Egye tem az
iga zo lás cél já ból ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány tar tal ma
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alap ján meg ál la pít ja, hogy a hall ga tó val szem ben fenn áll
a 21. és 22. §-ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok, vagy ha a hall -
ga tó a 23. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
gé nek az is mé telt sza bály sze rû fel hí vás tól szá mí tott ti zen -
öt mun ka na pon be lül sem tesz ele get, és nem bi zo nyít ja,
hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok kö vet -
kez mé nye. 

33. §

(1) A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben részt ve võ
hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya – az e tör vény ben és az
Ftv.-ben fog lal ta kon túl me nõ en – meg szû nik a rek tor ha tá -
ro za ta alap ján el bo csá tás sal, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé nek napján.

(2) A hall ga tói jog vi szony – a (4) be kez dés ben fog lalt
kor lá to zás sal – el bo csá tás sal ak kor szün tet he tõ meg, ha

a) az Egye te men a hall ga tó ál tal lá to ga tott szak vagy
szak irány ok ta tá sa megszûnt,

b) a hall ga tó kö rül mé nye i ben olyan vál to zás állt be,
amely nek kö vet kez té ben már nem fe lel meg a fel vé tel kor
tá masz tott al kal mas sá gi követelményeknek,

c) a hall ga tó a ta nul má nyi kö te le zett sé gét a ta nul má nyi
és vizs ga sza bály zat ban meg en ge dett mér té ket meg ha la dó -
an ön hi bá já ból nem teljesítette,

d) a hon véd tiszt je löl ti jog vi szony alap ján lé te sí tett hall -
ga tói jog vi szony ese tén a hon véd tiszt je löl ti jog vi szony
megszûnt, vagy

e) a hi va tá sos jog vi szony alap ján lé te sí tett hall ga tói jog -
vi szony ese tén a hi va tá sos jog vi szony megszûnt.

(3) Az Egye tem az el bo csá tást kö te les meg in do kol ni.
Az in do ko lás ból az el bo csá tás oká nak vi lá go san ki kell
tûn nie, to váb bá szük ség ese tén az Egye tem nek kell bi zo -
nyí ta nia, hogy az el bo csá tás indoka valós és okszerû.

(4) A hall ga tó a (2) be kez dés a) és b) pont ja alap ján csak 
ak kor bo csát ha tó el, ha más in téz mény be vagy az Egye te -
men be lül más szak ra, il let ve szak irány ra nem irá nyít ha tó
át, vagy ha az át irá nyí tást a hall ga tó nem vál lal ta. Az át irá -
nyí tá si kö te le zett ség re nem hi vat koz hat a hall ga tó, ha
a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö rül mény vál to zás ne ki
fel ró ha tó. A ren dé sze ti kép zés ben részt ve võ hall ga tó át -
irá nyí tá sá hoz mind a ko ráb bi, mind az új szak nak, il let ve
szak irány nak megfelelõ állományviszony szerinti rend vé -
del mi szerv hozzájárulása szükséges.

34. §

(1) A hall ga tói ön kor mány zat vé le mé nye zé si jo got gya -
ko rol a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat el fo ga dá sa kor
és mó do sí tá sa kor, az alábbi körben:

a) ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat,
b) té rí té si és jut ta tá si sza bály zat,
c) az ok ta tói mun ka hall ga tói vé le mé nye zé sé nek rendje.

(2) A hall ga tói ön kor mány zat köz re mû kö dik az ok ta tók
ok ta tói te vé keny sé gé nek hall ga tói vé le mé nye zé sé ben, to -
váb bá vé le mé nye zé si jo got gya ko rol az if jú ság po li ti kai és
hall ga tói cé lok ra biztosított pénzeszközök felhasználá -
sakor.

VI. FE JE ZET
AZ EGYE TEM GAZ DA SÁ GI TE VÉ KENY SÉ GE

35. §

Az Egye tem ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz pon ti
költ ség ve té si szerv.

36. §

(1) Az Egye tem költ ség ve té sét a köz igaz ga tás-fej lesz té -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség -
ve té si fe je ze té ben kell biz to sí ta ni. A fenn tar tó mi nisz te rek
meg ál la po dá sa alap ján ki egé szí tõ jel leg gel költ ség ve té si
tá mo ga tást a ren dé sze tért és a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter az általa vezetett minisztérium költségvetési fe je -
ze té ben biz to sít.

(2) A ren dé sze ti kép zés ben részt ve võ ösz tön dí jas hall -
ga tó pénz be li jut ta tá sá nak fe de ze tét az ösz tön díj-szer zõ -
dést kö tõ rend vé del mi szerv, il let ve Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal éves költ ség ve té sé ben kell biztosítani.

(3) A ka to nai kép zést foly ta tó kar mû kö dé sé nek do lo gi
fel té te le it a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter biztosítja.

(4) Az FT és az FT hi va ta lá nak költ ség ve té se az Egye -
tem költ ség ve té sé ben szerepel.

37. §

A té rí té si díj ból és a költ ség té rí tés bõl be folyt össze get
az Egye tem és az adott kar a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott arány ban jogosult felhasználni.

VII. FE JE ZET
A MI NÕ SÍ TETT ADAT VÉ DEL ME AZ EGYE TE MEN

38. §

(1) Az Egye tem ve ze tõ je, ok ta tó ja, tu do má nyos ku ta tó -
ja és más al kal ma zott ja, to váb bá a hall ga tó a mi nõ sí tett
ada tot ké pe zõ vagy azt tar tal ma zó ta lál má nya i nak sza ba -
dal maz ta tá sát, tu do má nyos ku ta tá sa i nak köz zé té te lét csak
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott, kar sze rint il le té kes mi -
nisz ter en ge dé lyé vel kez de mé nyez he ti.
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(2) Ta lál mányt, ku ta tá si ered ményt mi nõ sí tett adattá
a) a köz igaz ga tá si kép zést foly ta tó kar te kin te té ben

a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs miniszter,
b) a ka to nai kép zést foly ta tó kar te kin te té ben a hon véd -

ele mért fe le lõs miniszter,
c) a ren dé sze ti kép zést foly ta tó kar és a ka taszt ró fa vé -

del mi kép zé sért fe le lõs ok ta tá si szer ve ze ti egy ség te kin te -
té ben a ren dé sze tért felelõs miniszter,

d) a nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tás te kin te té ben a ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter és a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz -
ter kö zö sen
mi nõ sít het a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról szó ló
1995. évi XXXIII. tör vény 17. §-ának fi gye lem be vé te lé vel.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tés so rán az érin tett
or szá gos pa rancs nok vé le mé nyét ki kell kérni.

39. §

A mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó tan anyag hor do zók, do -
ku men tá ci ók, könyv tá ri se géd le tek mi nõ sí té se és meg is -
me ré se a mi nõ sí tett adat vé del mé re vo nat ko zó jog sza bá -
lyok alap ján az Egye tem mi nõ sí tett adat vé del mé re vo nat -
ko zó szabályzatában meghatározottak szerint történhet.

VI II. FE JE ZET
A KÖZ IGAZ GA TÁ SI, REN DÉ SZE TI 
ÉS KA TO NAI FEL SÕ OK TA TÁS FEL ÜGYE LE TE

40. §

A köz igaz ga tá si fel sõ ok ta tás fel ügye le tét a köz igaz ga -
tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter, a ren dé sze ti fel sõ ok ta tás 
fel ügye le tét a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a ka to nai fel -
sõ ok ta tás fel ügye le tét a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter,
a nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tás fel ügye le tét pe dig a ren -
dé sze tért és a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter kö zö sen lát -
ja el (a to váb bi ak ban: fel ügye le tet gya kor ló mi nisz te rek).
A felügyelet a miniszterek részére e fejezetben meg ha tá ro -
zott jo go kat foglalja magában.

41. §

(1) Köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai és nem zet biz ton -
sá gi fel sõ ok ta tá si kép zés az il le té kes fel ügye le tet gya kor ló 
mi nisz ter elõ ze tes engedélye alapján indulhat.

(2) Kor mány ha tá ro zat ál la pít ja meg a fel ügye le tet gya -
kor ló mi nisz te rek kö zös ja vas la tá ra a köz igaz ga tá si, ren -
dé sze ti, ka to nai és nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tás te kin te -
té ben az adott év ben ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té -
ses képzésbe felvehetõ hallgatói létszámkeretet.

(3) A fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter az ál ta la fel ügyelt
fel sõ ok ta tás vo nat ko zá sá ban meg ha tá roz za a (2) be kez dés

sze rint meg ál la pí tott lét szám ke re ten be lül a hall ga tói lét -
szá mok in téz mé nyen kén ti és – az Egye tem kivételével –
szakonkénti elosztását.

42. §

Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek mû kö dé sé vel kap cso la tos el já rá sa i ban a köz igaz ga -
tá si, a ren dé sze ti, a ka to nai és a nem zet biz ton sá gi fel sõ ok -
ta tás vo nat ko zá sá ban az il le té kes fel ügye le tet gyakorló
miniszter egyetértésével dönt.

43. §

Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter alap- és mes ter kép zé sek
kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye it meg ál la pí tó ren de le te
a köz igaz ga tá si, a ren dé sze ti, a ka to nai és a nem zet biz ton -
sá gi fel sõ ok ta tás vo nat ko zá sá ban az il le té kes fel ügye le tet
gyakorló miniszter egyetértésével adható ki.

IX. FE JE ZET
ZÁ RÓ REN DEL KE ZÉ SEK

3. Fel ha tal ma zó ren del ke zé sek

44. §

(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za

a) az FT és hi va ta la mû kö dé sé nek sza bá lya it,
b) az Egye tem gaz dál ko dá sá nak, fi nan szí ro zá sá nak kü -

lö nös sza bá lya it, valamint
c) az Egye tem hall ga tó i nak jut ta tá sa i val és az ál ta luk fi -

ze ten dõ egyes té rí té sek kel kap cso la tos szabályokat.
(2) Fel ha tal ma zást kap a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs

mi nisz ter, hogy – a hon véd ele mért és a ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter egyet ér té sé vel – ren de let ben ha tá roz za meg

a) a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai és nem zet biz ton -
sá gi fel sõ ok ta tás vo nat ko zá sá ban az éven ként fel ve he tõ
hall ga tói lét szám meg ál la pí tá sá val és el osz tá sá val kap cso -
la tos eljárás részletes szabályait,

b) az Egye tem re tör té nõ fel vé tel kü lö nös fel té te le it, va -
la mint

c) a kül föl di hall ga tók Egye tem re tör té nõ fel vé te lé nek,
jog ál lá sá nak és ta nul má nya i nak rész le tes szabályait.

4. Ha tály ba lé pés

45. §

(1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.
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(2) E tör vény 3. §-a, 5. § b)–d) és i) pont ja, 40–43. §-a
az e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

(3) E tör vény 1., 2. és 4. §-a, 5. § a) és e)–h) pont ja,
6–39. §-a, 44. §-a, 46–52. §-a, va la mint 55–56. §-a 2012.
ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

5. Át me ne ti ren del ke zé sek

46. §

Az Egye tem jog elõd in téz mé nye i nél al kal ma zot tak fog -
lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nya és hall ga tó i nak hall ga -
tói jog vi szo nya az Egyetemen folyamatos.

47. §

(1) Az Egye te men a fõ is ko lai ok ta tói mun ka kö rö ket
2016. szep tem ber 1-jé ig egye te mi ok ta tói mun ka kö rök re
kell átalakítani.

(2) A 11. § (3) be kez dé sé ben és 18. § (2) be kez dé sé ben
sze rep lõ egye te mi ta nár és do cens alatt 2016. szep tem ber
1-jé ig fõ is ko lai ta nárt is érteni kell.

(3) Az Egye tem ren dé sze ti kép zést foly ta tó ka rán 2012.
ja nu ár 31-ig lét re kell hoz ni a ren dé sze ti ki kép zé si-ne ve lé -
si szer ve ze ti egységet.

48. §

Az Egye te men – a jog elõd nél in dult alap- és mes ter kép -
zé si sza ko kon, szak irá nyú to vább kép zé si sza ko kon, szak -
kép zé si prog ra mok ban, va la mint dok to ri kép zé se ken –
a kép zés foly ta tá sá nak fel té te le it biz to sí ta ni kell ad dig,
amíg a 2011/2012. tan év re, il let ve ko ráb ban fel vett hall ga -
tók nem fe je zik be ta nul má nya i kat azon a sza kon, ame lyen 
azt meg kezd ték. A ko ráb ban be so rolt és fel vett hall ga tók
ta nul má nya i kat a hall ga tói jog vi szo nyuk lé te sí té se kor ha -
tá lyos képzési- és kimeneti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro -
zott feltételek szerint fejezik be.

49. §

A 41. § (1) be kez dé se te kin te té ben a köz igaz ga tás-fej lesz -
té sért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes en ge dé lyé re a 2013/2014-es
tan év tõl, az új be lé põk szá má ra in du ló kép zé sek ese tén van
szük ség.

50. §

A 41. § (2) és (3) be kez dé sét a 2012/2013-as tan év re fel -
vé tel re ke rü lõ hall ga tói lét szám ra vo nat ko zó an kell elõ -
ször alkalmazni.

51. §

A 14., 25–26., 28–31. és 33. § ren del ke zé se it 2012. ja -
nu ár 1-jé tõl azon al kal ma zot tak ra és hall ga tók ra is al kal -
maz ni kell, akik nek jog vi szo nya e tör vény ha tály ba lé pé sét 
megelõzõen keletkezett.

6. Mó do sí tó ren del ke zé sek

52. §

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
46. § (3) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Szol gá lat az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül – ve -
zény lés sel – a kö vet ke zõ szer vek nél is tel je sít he tõ]

„h) ka to nai kép zést nem foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek nél,”

53. §

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
1. szá mú mel lék le te a mel lék let sze rint módosul.

54. §

(1) Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló
2006. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Áhtm.) 1. §
(6) be kez dé se he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az Or szág gyû lés, a Kor mány, a mi nisz té ri um (mi -
nisz ter), a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv (ve ze tõ je) ál tal
ön ál ló an, vagy a fel so rol tak bár me lyi ké vel kö zö sen (a to -
váb bi ak ban: ál la mi ala pí tó) ala pí tott ala pít ványt (köz ala -
pít ványt), to váb bá az ál la mi ala pí tó ál tal ál lam ház tar tá son
kí vü li ala pí tó val kö zö sen ala pí tott ala pít ványt (köz ala pít -
ványt) az ál la mi ala pí tó ké rel mé re a bí ró ság – nem pe res el -
já rás ban – ak kor is meg szün te ti, ha azt az ál la mi ala pí tó ar -
ra hi vat ko zás sal ké ri, hogy az ala pít vány (köz ala pít vány)
cél ja i nak meg va ló sí tá sa, fel ada tá nak to váb bi el lá tá sa köz -
pon ti költ ség ve té si szerv, ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban
ál ló köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb
köz fel ada tot el lá tó szer ve zet ál tal ha té ko nyab ban meg va -
ló sít ha tó. Ez eset ben a meg szûnt ala pít vány (köz ala pít -
vány) va gyo nát – cél sze rin ti fel ada ta i nak to váb bi el lá tá sa
ér de ké ben – az ál la mi ala pí tó a meg szün te té si ké re lem ben
meg je lölt köz pon ti költ ség ve té si szerv, kizárólagos állami
tulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet rendelkezésére
bocsátja (nonprofit gazdasági társaság esetében ap port -
ként).”
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(2) Az Áhtm. 2. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rint meg szün te tett ala pít vány
(köz ala pít vány) va gyo na – a meg szün te tés re irá nyu ló el já -
rás kez dõ idõ pont já ban le járt tar to zá sok ki egyen lí té sét kö -
ve tõ en – a ké re lem ben meg je lölt jo gi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa ság va gyo ná nak ré szé vé
vá lik (ap port). Az ala pít vány (köz ala pít vány) va gyo ni jo -
gai és a meg szün te tés re irá nyu ló el já rás kez dõ idõ pont ját
kö ve tõ en ese dé kes sé vá ló kö te le zett sé gei a non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság ra száll nak át. A non pro fit gaz da sá gi tár sa -
ság va gyo ná vá vá ló volt ala pít vá nyi (köz ala pít vá nyi) va -
gyon ki zá ró lag a meg szûnt ala pít vány (köz ala pít vány) cél -
ja sze rin ti te vé keny ség re for dít ha tó, és a társaság meg szû -
né se ese tén is – a tagok (részvényesek) közötti fel osz tá sa
nél kül – csak e céloknak megfelelõen használható fel.”

(3) Az Áhtm. 2. §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Az (1) be kez dés, va la mint az 1. § (6) be kez dé se
sze rin ti non pro fit gaz da sá gi tár sa ság (3) be kez dés sze rin ti
meg ala pí tá sá ra az ala pít vány (köz ala pít vány) meg szün te -
té sé tõl füg get le nül ke rül sor. Az (1) be kez dés sze rin ti non -
pro fit gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá ról az ál la mi ala pí tó
(1) be kez dés sze rin ti ala pít vány (köz ala pít vány) meg szün -
te té sé nek kez de mé nye zé sét meg elõ zõ en in téz ke dik.
A cégbí ró ság az (1) be kez dés sze rin ti non pro fit gaz da sá gi
tár sa ság meg ala pí tá sa kö ré ben nem vizs gál ja az (1) be kez -
dés sze rin ti alapítvány (közalapítvány) megszûnését és an -
nak jogkövetkezményeit.

(6) Az (1) be kez dés, va la mint az 1. § (6) be kez dé se sze -
rin ti non pro fit gaz da sá gi tár sa ság meg ala pí tá sá ra és cég -
nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé re gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról szó ló tör vény ben fog lal tak alap ján és a cég nyil vá -
nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról
szó ló tör vény sze rin ti cég be jegy zé si el já rás sza bá lya i nak
meg fe le lõ en ke rül sor. A cég bí ró ság a cég be jegy zé si ké -
rel met ki zá ró lag a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já -
rás ról és a vég el szá mo lás ról szó ló tör vény non pro fit köz -
hasz nú gaz da sá gi tár sa sá gok ra irány adó elõ írá sai sze rint
bí rál ja el, ami nek so rán az el já ró cég bí ró ság ki zá ró lag cég -
be jegy zé si ké re lem ben, va la mint a cég nyil vá nos ság ról,
a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról szó ló
2006. évi V. tör vény 1., il let ve 2 . szá mú mel lék le té ben fel -
so rolt, az adott cég for má ra vo nat ko zó, a gaz da sá gi tár sa -
ság meg ala pí tá sa kor szük sé ges mel lék le tek ben fog lal tak
alap ján dönt. A cég be jegy zé si ké re lem hez egyéb mel lék -
let, nyi lat ko zat, vagy ok irat csa to lá sát az el já ró cég bí ró ság
hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés ben sem írhatja elõ. Az eljáró
cégbíróság a gazdasági társaságot a cégjegyzékbe a ké re -
lem ben fog lalt adatokkal bejegyzi, amennyiben a kérelem, 
valamint annak az elõbbiek szerinti mel lék le tei a tör vény -
ben fog lal tak nak megfelelnek.”

(4) Az Áhtm. a kö vet ke zõ 2/A. §-sal egé szül ki:

„2/A. § (1) Ha a Kor mány a 2. § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint az ál ta la vagy ál lam ház tar tá son kí vü li

más ala pí tó val kö zö sen ala pí tott ala pít vány (köz ala pít -
vány) meg szün te té sé rõl dönt, az ala pít vány (köz ala pít -
vány) ne vé ben tett kö te le zett sé get vál la ló vagy egyéb ként
a va gyo nát ter he lõ jog nyi lat ko za tok ér vé nyes sé gé hez, ide
ért ve a bank szám la fe let ti ren del ke zést is, a Kor mány er re
vo nat ko zó – (3) be kez dés sze rin ti – döntése esetén a Kor -
mány ál tal kijelölt személy jóváhagyása szükséges.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat a meg szün te té si
dön tés sel érin tett ala pít vány (köz ala pít vány) ál tal ala pí tott
egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság jog nyi lat ko za tai te kin te -
té ben is alkalmazni kell.

(3) A Kor mány nyil vá nos ha tá ro za tá ban dönt het az
(1) be kez dés sze rin ti sze mély ki je lö lé sé rõl. A Kor mány er -
re vo nat ko zó dön té se ese tén az (1) be kez dés sze rin ti sze -
mély az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kö rét
a Kor mány er re vo nat ko zó nyil vá nos ha tá ro za tá nak köz -
zé té te lét kö ve tõ en gyakorolja.”

(5) Az Áhtm. 4. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi ala pí tó ké rel mé re az 1. § (4) be kez dé se,
az 1. § (6) be kez dé se, va la mint a 2. § (1) be kez dé se sze rint
meg in dí tott meg szün te té si el já rást a ké re lem be nyúj tá sá tól 
szá mí tott 15 napon belül kell lefolytatni.”

(6) Az Áhtm. 4. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az ál la mi ala pí tó ké rel mé re az ál ta la ala pí tott ala -
pít vány (köz ala pít vány), to váb bá az ál la mi ala pí tó ál tal ál -
lam ház tar tá son kí vü li ala pí tó val kö zö sen ala pí tott ala pít -
vány (köz ala pít vány) 1. § (4) be kez dé se, 1. § (6) be kez dé -
se, va la mint 2. § (1) be kez dé se sze rin ti meg szün te té se ese -
tén az ál la mi ala pí tó fe le lõs sé ge a meg szûnt ala pít vány
(köz ala pít vány) va gyo ná ról e tör vény ben fog lal tak sze rint
gon dos kod ni. A meg szün te té si el já rás so rán az el já ró bí ró -
ság a meg szün te tés re ke rü lõ ala pít vány (köz ala pít vány)
va gyo nát ki zá ró lag az ala pít vány (köz ala pít vány) utol só
éves be szá mo ló ja, köz hasz nú sá gi je len té se, va la mint az
ál la mi ala pí tó nyi lat ko za ta alap ján vizs gál hat ja. Az állami
alapító áll helyt, ha az általa tett nyilatkozatban foglaltak
valótlansága miatt az alapítvány (közalapítvány) hi te le zõ -
jét kár éri.”

(7) Az Áhtm. a kö vet ke zõ 7. §-sal egé szül ki:
„7. § E tör vény nek a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem -

rõl, va la mint a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai fel sõ -
ok ta tás ról szó ló 2011. évi CXXXII. tör vénnyel (a to váb bi -
ak ban: 1. mó do sí tó tör vény) meg ál la pí tott 1. § (6) be kez -
dé sét, 2. § (2), (5)–(6) be kez dé sét, 2/A. §-át, 4. § (4) be kez -
dé sét az 1. mó do sí tó tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lé võ eljárásokban is alkalmazni kell.”

55. §

A
a) fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak

szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
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38. § (2) be kez dé sé ben a „ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze ti
képzést folytató felsõoktatási intézmény”,

b) ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szó ló
1996. évi XLV. tör vény 24. § (1) be kez dé sé ben az „e tör -
vény” szö veg rész he lyé be a „kü lön jog sza bály”, 26. §
(2) be kez dé sé ben az „A Rend õr tisz ti Fõ is ko lán” szö veg -
rész he lyé be az „Az in téz mé nyen”, 26. § (3) be kez dé sé ben
az „a Rend õr tisz ti Fõ is ko lát” szö veg rész he lyé be az „az in -
téz ményt”, 34. § (2) be kez dé sé ben a „Rend õr tisz ti Fõ is ko -
la pol gá ri hall ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze ti
kép zés ben részt ve võ pol gá ri hall ga tó”, 34/H. § (1) be kez -
dés b) pont já ban az „az Al kot mány 19/E. §-ában meg ha tá -
ro zott idõ szak ban” szö veg rész he lyé be az „a vá rat lan tá -
ma dás idején”,

c) Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
49. § (2) be kez dé sé ben a „ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok -
ta tá si in téz mény” szö veg rész he lyé be a „ka to nai, il let ve
ren dé sze ti kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény”, 49. §
(6) be kez dé sé ben és 55. § (2) be kez dé sé ben a „ka to nai fel -
sõ ok ta tá si in téz mény” szövegrész helyébe a „katonai
képzést folytató felsõoktatási intézmény”,

d) fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
127. § (2) be kez dé sé ben a „ka to nai és rend vé del mi fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye tem”

szö veg lép.

7. Ha tá lyon kí vül he lye zõ ren del ke zé sek

56. §

(1) Ha tá lyát vesz ti

a) a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szó ló
1996. évi XLV. tör vény 1. § (1) be kez dés a) pont ja, 1. §
(2) be kez dé se, 2. § d), e), h) és i) pont ja, 3–6. §-a, 7/A. §-a,
8. §-a, 10–23. §-a, 25. §-a, 31. § (1) be kez dés a) pont ja,
34. § (1) be kez dé se, 34/A. §-a, 34/B. § (3) és (5) be kez dé -
se, 34/C–34/D. §-a, 34/J. § (1) be kez dé se, 34/K. § (1) be -
kez dé sé ben a „pe dig e tör vény sza bá lyai alap ján” szö veg -
rész, 34/L. §-a, 34/M. § (1) és (4) be kez dé se, 34/N. §-a,
34/R–36. §-a, 37.§ (2) bekezdése, 37/A. §-a, 41/A–48. §-a
és 50. §-a, valamint

b) a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
140. §-a és azt meg elõ zõ al cím, va la mint 148. § (5) be kez -
dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti 2012. ja nu ár 2-án a Nem ze ti Köz szol -
gá la ti Egye tem lé te sí té sé rõl szó ló 2011. évi XXXVI. tör vény
1–13. és 19. §-a.

(3) Ha tá lyát vesz ti 2013. ja nu ár 2-án a Nem ze ti Köz -
szol gá la ti Egye tem lé te sí té sé rõl szó ló 2011. évi
XXXVI. törvény.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kö vér Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Mel lék let a 2011. évi CXXXII. tör vény hez

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
1. szá mú mel lék let „Nem ál la mi fõ is ko lák” ré sze he lyé be
a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„Nem ál la mi fõ is ko lák
A Tan Ka pu ja Budd his ta Fõ is ko la, Bu da pest
Ad ven tis ta Te o ló gi ai Fõ is ko la, Pé cel
Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko la, Bu da pest
Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la, Vác
Bap tis ta Te o ló gi ai Aka dé mia, Bu da pest
Bhak ti ve dan ta Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Bu da pest
Bu da pest Kor társ tánc Fõ is ko la, Bu da pest
Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la, Bu da -

pest
Edu tus Fõ is ko la, Ta ta bá nya
Eg ri Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Eger
Esz ter go mi Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Esz ter gom
Gá bor Dé nes Fõ is ko la, Bu da pest
Gál Fe renc Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Sze ged
Gol go ta Te o ló gi ai Fõ is ko la, Vaj ta
Gyõ ri Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Gyõr
IBS Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la, Bu da pest
Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la, Szé kes fe hér vár
Moz gás sé rül tek Pe tõ And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ in -

té ze te, Bu da pest
Pá pai Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mia, Pá pa
Pé csi Püs pö ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Pécs
Pün kös di Te o ló gi ai Fõ is ko la, Bu da pest
Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Bu da pest
Sá ros pa ta ki Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mia, Sáros -

patak
So la Scrip tu ra Te o ló gi ai Fõ is ko la, Bu da pest
Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi Fõ is ko la,

Nyír egy há za
Szent Ber nát Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Zirc
Szent Pál Aka dé mia, Bu da pest
To mo ri Pál Fõ is ko la, Ka lo csa
Veszp ré mi Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Veszp rém
We ker le Sán dor Üz le ti Fõ is ko la, Bu da pest
Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la, Bu da pest
Zsig mond Ki rály Fõ is ko la, Bu da pest”
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A Kor mány 
225/2011. (X. 24.) Korm. 

ren de le te
a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet rõl

szó ló 292/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben fog lalt
ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány 40. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la mint a szak -
kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 57. §-ában fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:

1. §

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet rõl
szó ló 292/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: NSZFI r.) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té -
zet (a to váb bi ak ban: In té zet) köz pon ti hi va tal. Az In té zet -
nek a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2010. évi XLIII. tör vény sze rin ti irá nyí tá sát a szak kép zé -
sért és fel nõtt kép zé sért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el.

(2) Az In té zet ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, az elõ -
irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ -
ség ve té si szerv.

(3) Az In té zet szék he lye Bu da pest.”

2. §

Az NSZFI r. 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. § (1) Az In té zet ve ze tõ je a fõ igaz ga tó, akit mun ká já -
ban fõ igaz ga tó-he lyet te sek se gí te nek. A fõ igaz ga tót ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.
A fõ igaz ga tó-he lyet test ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, a fõ igaz -
ga tó ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel. A mun -
kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó fe lett a mi nisz ter, a fõ igaz ga -
tó-he lyet tes fe lett – a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te lé vel –
a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

(2) A fõ igaz ga tó he lyet tes ál lam tit ká ri, a fõ igaz ga tó-he -
lyet tes mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi il let mény re jo go sult.

(3) Az In té zet al kal ma zá sá ban ál ló kor mány tiszt vi se lõk
fe lett a mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.
A mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó – a ki ne ve zés, a fel -
men tés, va la mint a ve ze tõi meg bí zás és an nak visszavo -

nása ki vé te lé vel – az In té zet ve ze tõ be osz tá sú munkatár -
sára ru ház hat ja át.”

3. §

Zá ró ren del ke zé sek

(1) E ren de let 2011. no vem ber hó 1. nap ján lép hatá lyba.
(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát

veszti.
Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kor mány 
229/2011. (X. 28.) Korm. 

ren de le te
a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl,

va la mint a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl szó ló
289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153. § (1) be kez dés 2. és 5. pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va
a következõket rendeli el:

1. §

A fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint
a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl szó ló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 1. szá mú mel -
lék le te az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A Ren de let 2. szá mú mel lék le te a 2. mel lék let sze rint
mó do sul.

3. §

A Ren de let 2/A. szá mú mel lék le te a 3. mel lék let sze rint
mó do sul.

4. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. mel lék let a 229/2011. (X. 28.) Korm. ren de let hez 

A Ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 43–54. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) Képzési terület b) Képzési ág c) Alapképzési szakok
d) Szakhoz rendelt

kreditek száma]

„

43.  jo gi igaz ság ügyi igaz ság ügyi igaz ga tá si 180

44. mun ka jo gi mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si

45. köz igaz ga tá si,
ren dé sze ti és
ka to nai

köz igaz ga tá si igaz ga tás szer ve zõ 180

46. nem zet kö zi igaz ga tá si

47. ren dé sze ti bûn ügyi igaz ga tá si*
(pl. bûn ügyi nyo mo zó, gaz da ság vé del mi nyo mo zó,
pénz ügyi nyo mo zó szakirányokkal)

180

48. ren dé sze ti igaz ga tá si*
(pl. biz ton sá gi, bün te tés-vég re haj tá si, ha tár ren dé sze ti,
igaz ga tás ren dé sze ti, ka taszt ró fa vé del mi,
köz le ke dés ren dé sze ti, köz rend vé del mi, vám- és
jö ve dé ki igazgatási, migrációs szakirányokkal)

49. bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ

50. nem zet-
biz ton sá gi

nem zet biz ton sá gi 180

51. hon vé del mi és
ka to nai

biz ton ság- és vé de lem po li ti kai 180

52. vé del mi igaz ga tá si

53. ka to nai ve ze tõi 210

54. ka to nai gaz dál ko dá si

”
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2. mel lék let a 229/2011. (X. 28.) Korm. ren de let hez 

1. A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 127–137. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak

beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz rendelt 
kreditek száma]

„

127. jo gi jo gász 300

128. mun ka ügyi és
tár sa da lom-
biz to sí tá si igaz ga tá si

mun ka ügyi és
tár sa da lom-
biz to sí tá si igaz ga tá si

120

129. kri mi no ló gia4 120

130. köz igaz ga tá si,
ren dé sze ti és ka to nai

igaz ga tás szer ve zõ köz igaz ga tá si4 120

131. nem zet kö zi
igaz ga tá si

eu ró pai és
nem zet kö zi
igaz ga tás4

120

132. vé del mi igaz ga tá si vé del mi igaz ga tá si 120

133. biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai

biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai

120

134. nem zet biz ton sá gi nem zet biz ton sá gi 120

135. ka to nai ve ze tõi ka to nai ve ze tõi  90

136. bün te tés-
vég re haj tá si ne ve lõ

bün te tés-
vég re haj tá si ve ze tõ

120

137. ren dé sze ti igaz ga tá si ren dé sze ti ve ze tõ4 120

”

2. A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat a 137. pon tot kö ve tõ en a kö vet ke zõ 137/a. pont tal egészül ki:

[a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak

beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester- zakhoz rendelt 
kreditek száma]

[közigazgatási,
rendészeti és katonai]

„

137/a. biz ton sá gi szer ve zõ4 120

”

3. A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat a 175. pon tot kö ve tõ en a kö vet ke zõ 175/a. pont tal egészül ki:

[a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak

beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz
rendelt kreditek száma]

[mûszaki] [mûszaki földtudományi]

„

175/a. olaj mér nö ki
mes ter kép zé si szak
(ki zá ró lag an gol
nyel vû képzés)

120

”
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4. A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat a 203. pon tot kö ve tõ en a kö vet ke zõ 203/a. pont tal egészül ki:

[a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak

beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz rendelt 
kreditek száma]

[orvos- és
egészségtudomány]

[ápolás és betegellátás
(ápoló, dietetikus,

gyógytornász, mentõtiszt,
szülésznõ szakirányokkal)]

„

203/a. fi zi o te rá pia 90

”

5. A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat a 242. pon tot kö ve tõ en a kö vet ke zõ 242/a. pont tal egészül ki:

[a) Képzési terület b) Alapképzés szak
c) Teljes alapképzési szak

beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz rendelt 
kreditek száma]

[mûvészet]
[építõ-

mûvészet]

„

242/a. táj épí tész és
kert mû vész4

120

”

6. A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat a kö vet ke zõ 305–306. pont tal egészül ki:

[a) Képzési terület  b) Alapképzés szak
 c) Teljes alapképzési szak

beszámításával induló
mesterképzési szak

 d) Egységes, osztatlan
képzések

 e) A mester-szakhoz
rendelt kreditek száma]

„

305. mû vé szet kor társ mû vé szet-
el mé le ti és ku rá to ri
is me re tek

120

306. mû vé szet köz ve tí tés moz gó kép kul tú ra és
mé dia is me ret

moz gó kép mû vész 120

”

3. mel lék let a 229/2011. (X. 28.) Korm. ren de let hez 

A Ren de let 2/A. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat a kö vet ke zõ 2. és 3. pon tok kal egészül ki.

[a) Képzési szint b) Képzési terület c) Képzési ág
d) Szak elnevezése

magyarul és angolul
e) Szakhoz rendelt

kreditek száma]

„

2. mes ter kép zés tár sa da lom-
tu do mány

kör nye zet po li ti ka
és me nedzs ment
(En vi ron men tal
Sci en ces Po li cy
and Management)

120

3. mes ter kép zés tár sa da lom-
tu do mány

nem zet kö zi
köz po li ti ka
(In ter na ti o nal
Pub lic Po li cy)

120

”
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A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
59/2011. (X. 25.) NEFMI 

ren de le te
a köz ok ta tá si tan köny vek

leg ma ga sabb fo gyasz tói árá ról szó ló 
13/2010. (XI. 25.) NEFMI ren de let mó do sí tá sá ról

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. §
(1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
szak kép zés szak mai tan köny vei te kin te té ben a szak ké pe -
sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az egyes mi -
nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit -
kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 41. § i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a következõket rendelem el:

1. §

A köz ok ta tá si tan köny vek leg ma ga sabb fo gyasz tói árá -
ról szó ló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1–5. mel lék le té ben a „2011/2012. TANÉV” szö -
veg rész he lyé be a „2012/2013. TANÉV” szöveg lép.

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

3. §

(1) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
veszti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 1. § (4) be kez dé se, va la mint
7–8. §-a.

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

HATÁROZATOK

A Kor mány
1355/2011. (X. 21.) Korm. 

ha tá ro za ta
az ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

mû kö dé sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé sek rõl

A Kor mány a nem ze ti fel sõ ok ta tá si rend szer rõl szó ló
tör vénnyel össze füg gés ben a kö vet ke zõ fel ada to kat ha tá -
roz za meg:

1. A Kor mány fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert,
hogy az ál lam ház tar tás új sza bá lya it tar tal ma zó tör vény -

ter ve zet ke re té ben a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter rel, a köz -
igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel és a nem ze ti fej lesz -
té si mi nisz ter rel együtt mû kö dés ben ké szít se el a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé hez eset le ge sen szük sé ges
spe ci á lis államháztartási szabályok tervezetét, és ezt ter -
jessze a Kormány elé.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2011. no vem ber 15.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott fel adat kap csán a Kor -
mány fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, hogy a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé hez szük sé ges spe ci á lis ál -
lam ház tar tá si sza bá lyok el ké szí té sé re mun ka cso por tot
hoz zon lét re a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter, a köz igaz ga tá si 
és igaz ság ügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter
bevonásával.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter rel, a köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi mi nisz ter rel és a nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter -
rel együtt mû kö dés ben ké szít se el a nem ze ti fel sõ ok ta tá si
rend szer rõl szó ló tör vénnyel össze füg gõ fel sõ ok ta tá si fi -
nan szí ro zá si sza bá lyo kat tartalmazó kormányrendeletet,
és ezt terjessze a Kormány elé.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2012. ja nu ár 1.

4. A 3. pont ban meg ha tá ro zott fel adat kap csán a Kor -
mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a kor -
mány ren de let el ké szí té sé re mun ka cso por tot hoz zon lét re a 
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter, a köz igaz ga tá si és igaz ság -
ügyi mi nisz ter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevoná -
sával.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

5. A Kor mány fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert,
hogy a Di ák hi tel rend szer át ala kí tá sá ra mun ka cso por tot
hoz zon lét re a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter, a köz igaz ga tá si 
és igaz ság ügyi mi nisz ter és a nem ze ti fejlesztési miniszter
bevonásával.
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Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

6. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal el ké szí tett
in téz mény fej lesz té si ter vek mér le ge lé sét kö ve tõ en a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény há ló zat át ala kí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter -
jesz tést ké szít sen el, és azt ter jessze a Kor mány elé.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2012. de cem ber 1.

7. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti fej lesz té si mi nisz tert,
hogy a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter szak mai egyet ér té sé -
vel, a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel és a nem -
zet gaz da sá gi mi nisz ter rel együtt mû kö dés ben ké szít se el a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sa já tos va gyon gaz dál ko dá sá ra
vo nat ko zó tör vény mó do sí tás ter ve ze tét, és azt ter jessze
a Kor mány elé.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2012. ja nu ár 1.

8. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti fej lesz té si mi nisz tert,
hogy a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel, a nem -
ze ti erõ for rás mi nisz ter rel és a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter -
rel együtt mû kö dés ben ké szít se el az egy sé ges nem ze ti
hall ga tói szol gál ta tó rend szer re vo nat ko zó elõ ter jesz tést,
és azt ter jessze a Kor mány elé.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2012. ja nu ár 1.

9. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti fej lesz té si mi nisz tert,
hogy az egy sé ges nem ze ti hall ga tói szol gál ta tó rend szer re
vo nat ko zó elõ ter jesz tés el ké szí té sé re mun ka cso por tot
hoz zon lét re a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter, a köz igaz ga tá si 
és igaz ság ügyi mi nisz ter és a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
be vo ná sá val.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

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

KÖZLEMÉNYEK

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem 
Egye te mi Ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak köz le mé nye 

a 2011. ok tó ber 25-én ha bi li tált dok to ri cí met szer zet tek rõl

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

Ál lam- és jog tu do má nyok
Cse hi Zol tán egye te mi do cens (ELTE)

Tör té ne lem tu do má nyok
Ze id ler Mik lós egye te mi ad junk tus (ELTE)

Iro da lom tu do má nyok
Do mo kos Jo han na egye te mi ad junk tus (UCLA, Los An ge les)
Bó nus Ti bor egye te mi ad junk tus (ELTE)
Ci o ban Flo rin Io an lek tor (ELTE)



A Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um 
köz le mé nye 

a szak ké pe sí té sek köz pon ti prog ram ja i nak (tan ter ve i nek) ki adá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl szó ló 32/2011. (VIII. 25.)
NGM ren de let tel ki adás ra ke rült szak ké pe sí té sek köz pon ti prog ram jai (tan ter vei) ke rül nek ki adás ra. A ki adott köz pon ti
prog ra mok a 32/2011. (VIII. 25.) NGM ren de let ha tály ba lépése napjától – 2011. augusztus 28-tól – alkalmazhatók. 

Sorszám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Jóváhagyási szám

1. 33 582 01 1000 00 00 Ács, áll vá nyo zó 17723-1/2011. 

2. 54 523 04 1000 00 00 Au to ma ti kai tech ni kus 17723-2/2011.

3. 31 582 07 Bá do gos 17723-3/2011. 

4. 31 341 01 Bol ti el adó 17723-4/2011.

5. 33 582 03 1000 00 00 Bur ko ló 17723-5/2011.

6. 33 543 01 1000 00 00 Bú tor asz ta los 17723-6/2011.

7. 33 811 01 1000 00 00 Cuk rász 17723-7/2011.

8. 31 522 01 1000 00 00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ 17723-8/2011.

9. 31 522 05 1000 00 00 Elekt ro ni kai mû sze rész 17723-9/2011.

10. 31 582 21 Épü let gé pé sze ti rend szer sze re lõ 17723-10/2011.
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Nyelv tu do má nyok
Tát rai Szi lárd egye te mi ad junk tus (ELTE)
Kug ler Nó ra egye te mi ad junk tus (ELTE)
Aczél Pet ra Ka ta lin egye te mi do cens (Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem)
Do bos Csil la egye te mi do cens (Mis kol ci Egye tem)
Dal mi Gré te An na fõ is ko lai do cens (Esz ter há zy K. Fõ is ko la)

Szo ci o ló gi ai tu do má nyok
Ka ló Zol tán tu do má nyos fõ mun ka társ (ELTE)
Bó dy Zsom bor egye te mi ad junk tus (ELTE)

Pszi cho ló gi ai tu do má nyok
Ta kács Il di kó egye te mi do cens (BMGE)
Ba lázs Ju dit egye te mi ad junk tus (ELTE)

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



Sorszám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Jóváhagyási szám

11. 54 582 06 Épü let gé pé sze ti tech ni kus 17723-11/2011.

12. 31 582 10 1000 00 00 Épü let la ka tos 17723-12/2011. 

13. 54 522 01 1000 00 00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus 17723-13/2011.

14. 31 863 01 0000 00 00 Fegy ver mû sze rész 17723-14/2011. 

15. 52 213 01 1000 00 00 Fény ké pész és fo tó ter mék-ke res ke dõ 17723-15/2011. 

16. 33 582 04 1000 00 00 Fes tõ, dí szí tõ, má zo ló és ta pé tá zó 17723-16/2011. 

17. 33 815 01 1000 00 00 Fod rász 17723-17/2011. 

18. 31 521 09 1000 00 00 Gé pi for gá cso ló 17723-18/2011. 

19. 31 521 10 1000 00 00 Gép la ka tos 17723-19/2011. 

20. 33 543 02 Gu mi ipa ri tech no ló gus 17723-20/2011. 

21. 31 521 11 1000 00 00 He gesz tõ 17723-21/2011. 

22. 31 582 13 0000 00 00 Kály hás 17723-22/2011. 

23. 33 542 04 1000 00 00 Kár pi tos 17723-23/2011. 

24. 52 341 05 1000 00 00 Ke res ke dõ 17723-24/2011. 

25. 54 542 01 Könnyû ipa ri tech ni kus 17723-25/2011. 

26. 52 815 01 1000 00 00 Koz me ti kus 17723-26/2011. 

27. 31 582 15 1000 00 00 Kõ mû ves 17723-27/2011. 

28. 52 725 01 0000 00 00 Lát sze rész és fo tó cikk-ke res ke dõ 17723-28/2011. 

29. 54 582 03 1000 00 00 Ma gas épí tõ tech ni kus 17723-29/2011. 

30. 54 523 05 1000 00 00 Me chat ro ni kai tech ni kus 17723-30/2011. 

31. 31 523 01 0000 00 00 Me chat ro ni kus-kar ban tar tó 17723-31/2011. 

32. 54 582 04 1000 00 00 Mély épí tõ tech ni kus 17723-32/2011. 

33. 33 811 02 1000 00 00 Pin cér 17723-33/2011. 

34. 33 542 05 Sza bó 17723-34/2011. 

35. 33 811 03 1000 00 00 Sza kács 17723-35/2011.

36. 31 582 23 1000 00 00 Szá raz épí tõ 17723-36/2011. 

37. 31 521 24 1000 00 00 Szer ke zet la ka tos 17723-37/2011. 
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Sorszám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Jóváhagyási szám

38. 33 521 08 1000 00 00 Szer szám ké szí tõ 17723-38/2011. 

39. 31 582 17 000 00 00 Te tõ fe dõ 17723-39/2011. 

40. 33 811 04 1000 00 00 Ven dég lá tó el adó 17723-40/2011. 

41. 52 811 02 1000 00 00 Ven dég lõs 17723-41/2011. 

42. 33 522 04 1000 00 00 Vil lany sze re lõ 17723-42/2011. 

A jó vá ha gyott köz pon ti prog ra mok meg te kint he tõ ek a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hon lap ján
(www.ni ve.hu).

A köz pon ti prog ra mo kat a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet forgalmazza.

A meg ren de lé se ket az NSZFI Do ku men tá ci ós Osz tály 1085 Bu da pest, Ba ross u. 52. le vél cím re le het megküldeni.

Bu da pest, 2011. szep tem ber 30.

Dr. Ma tol csy György s. k.,
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 
köz le mé nye 

az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben az NFM fel ügye le te alá tar to zó szak ké pe sí té sek  
Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ké rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban, va la mint a 31/2004. (XI. 13.)
OM ren de let (to váb bi ak ban R.) 4. §-ában fog lal tak ra te kin tet tel a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to -
zó szak ké pe sí té sek te rü le tén a 2011. jú li us 19-én meg tar tott bí rá ló bi zott sá gi ülé sen el fo ga dott, szak mai vizs ga el nö ki te -
en dõk ellátásával megbízható vizsgaelnököket a Melléklet tartalmazza. 

Az R. 8. §-ának (2) be kez dé se alap ján a bí rá ló bi zott ság tagjai:
Ha jas Tün de, NFM – el nök,
Vár ho mo ki-Mol nár Már ta, NFM, 
Ló nya i né Ka czur Pi ros ka, Köz be szer zé sek Tanácsa
Dr. Bors Ani ta, Köz be szer zé sek Ta ná csa
Bu dai An gé la, NSZFT,
Oláh Lász ló, NSZFT,
Ma da rász Erik, NSZFI,
Bin der Jó zsef, NSZFI,
Tá pai Sza bolcs, NSZFI,
Fo dor Krisz ti án, NSZFI – tit kár.

Bu da pest, 2011. szep tem ber 16.
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lyeinek be töl té sé re1

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

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

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

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

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

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

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

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

Óvodavezetõ

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

1 2 3 4

Esz ter gom Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2500 Esz ter gom, 
Szé che nyi tér 1. 
Tel.: (33) 542-000

Arany he gyi Óvo da, 
Esz ter gom 
2500 Esz ter gom, 
Ka án út 5. 
Tel.: (33) 413-282

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v., 
leg alább öt év óvo da-
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., 
pe da gó gus-szak vizs ga, 

ÁEI: 2012. jan. 16. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nés -
tõl szá mí tott 30 nap.

2446 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám

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



1 2 3 4

Bá no mi Óvo da, Esz ter gom 
2500 Esz ter gom, 
Bá no mi ltp. 37. 
Tel.: (33)412-216  

Bel vá ro si Óvo da, 
Esz ter gom 
2500 Esz ter gom, 
Bottyán J. u. 7. 
Tel.: (33) 312-895

vagy az zal egyen ér té kû v., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
öt év szgy.-t iga zo ló szak mai 
ön., szak mai hely zet elem zés -
re épü lõ vpr., fej lesz té si 
el kép ze lé sek kel, om., b., 
nyi lat ko zat a pá lyá za ti 
anyag ke ze lé sé rõl az adat vé -
del mi tör vény fi gye lem be-
vé te lé vel, nyi lat ko zat ar ra
vonatko zóan, hogy a 
pá lyá zat el bí rá lá sát nyílt
vagy zárt ülé sen kí ván ja,
nyi lat ko zat ar ra 
vo nat ko zó an, hogy 
ki ne ve zé se ese tén ele get 
tesz a va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett sé gé nek. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot há rom
pél dány ban, zárt bo rí ték ban
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni. 
Pc: Esz ter gom Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
2500 Esz ter gom, 
Szé che nyi tér 1.

Er zsé bet Ki rály né Óvo da,
Esz ter gom 
2500 Esz ter gom, 
Er zsé bet ki rály né u. 43.
Tel.: (33) 413-326

ÁEI: 2012. jan. 19. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nés -
tõl szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Il let mény, jut ta tás: a KJT
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
öt év szgy.-t iga zo ló 
szak mai ön., szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ vpr.,
fej lesz té si el kép ze lé sek kel,
om., b., nyi lat ko zat a 
pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl
az adat vé del mi  tör vény 
fi gye lem be vé te lé vel,

24. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2447



1 2 3 4

nyi lat ko zat ar ra vonatko -
zóan, hogy a pá lyá zat el bí rá -
lá sát nyílt vagy zárt ülé sen
kí ván ja, nyi lat ko zat ar ra 
vo nat ko zó an, hogy 
ki ne ve zé se ese tén ele get tesz 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé gé nek. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot há rom
pél dány ban, zárt bo rí ték ban
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni. 
Pc: Esz ter gom Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
2500 Esz ter gom, 
Szé che nyi tér 1. 

Vá ro si Ön kor mány zat
3770 Sa jó szent pé ter, 
Kál vin tér 4.

Sa jó szent pé te ri Köz pon ti
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
3770 Sa jó szent pé ter, 
Ha ri ca u. 1.  

Lf: Irá nyít ja, ter ve zi, 
szer ve zi, el len õr zi az 
in téz mény ben fo lyó ne ve lõ 
mun kát. A költ ség ve tés 
ke re te in be lül gon dos ko dik 
az in téz mény sze mé lyi és
tár gyi fel té te le i nek biz to sí -
tá sá ról, az ala pí tó ok irat
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá -
ról, mun kál ta tói jog kört
gya ko rol.

Fõ is ko la, 
óvodapedagó gusi v.,
fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, 
köz ok ta tás ve ze tõi szak -
vizs ga, öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
gyak., há roméves ve ze tõi
gyak., va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. dec. 19. 
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony há rom 
hó na pos pró ba idõ vel jön
 létre.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2011. nov. 10. 
Pe hi: 2011. dec. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ra a vé le mé nye zé si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen 
ke rül sor. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., b., om., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel (a vpr.-nek az in téz mény
Ne ve lé si Prog ram já ra 
és Mi nõ ség irá nyí tá si
Prog ram já ra kell épül nie),
hoz zá já ru ló nyi lat ko zat 
ah hoz, hogy a pá lyá zat
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el bí rá lá sá ban részt ve võ sze -
mé lyek a tel jes pá lyá za ti irat -
anyag ba be te kint hes se nek. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za to kat össze -
fûz ve egy ere de ti és egy má -
so la ti pél dány ban  sze mé lye -
sen, vagy pos tai úton az
adat bá zis ban sze rep lõ azo no -
sí tó szám mal: (1587/2011.),
va la mint a mun ka kör meg ne -
ve zé sé vel: „in téz mény ve ze -
tõ” el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Vá ro si Ön kor mány zat
3770 Sa jó szent pé ter, 
Kál vin tér 4. 
Sze mé lye sen: Dr. Gu lá né
Ba csó Krisz ti na osz tály ve ze -
tõ, Vá ro si Ön kor mány zat 
In téz mény irá nyí tá si és Szer -
ve zé si Osz tály, 3770 Sa jó -
szent pé ter, Kál vin tér 4. 
f: Dr. Gu lá né Ba csó Krisz ti -
na in téz mény irá nyí tá si és
szer ve zé si osz tály ve ze tõ
Tel.: (48) 521-037  
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap ja:
2011. okt. 25. 
Sa jó Te le ví zió: 
2011. okt. 21. 
www.sa jo szent pe ter.hu
2011.okt. 21. 
A  mun kál ta tó val kap cso la -
tos egyéb lé nye ges in for má -
ció: az in téz ményt in téz -
mény fenn tar tó tár su lás 
ke re té ben Sa jó szent pé ter 
Vá ros, va la mint Kon dó, 
Sa jó ká pol na, Var bó 
Köz sé gek Ön kor mány za tai 
mû köd te tik.

Sü meg Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8330 Sü meg, Bé ke tér 7.

Kom pa nik Zsó fia Óvo da 
és Böl csõ de 
8330 Sü meg, Pe tõ fi u. 18.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, ill. az zal egyen ér -
té kû – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – egye te mi
vagy fõ is ko lai szak irá nyú
to vább kép zés ben szer zett
szak kép zett ség, leg alább
öt éves szgy.

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 
ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nés -
tõl szá mí tott 180 nap. 
Pe hi: a be nyúj tás ha tár ide jét
kö ve tõ 60 nap.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., nyi lat ko zat a sze mé -
lyes ada tok pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez, nyi lat ko zat
a nyil vá nos kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülé sen tör té nõ tár gya lás
hoz zá já ru lás ról. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „Óvo da -
ve ze tõi pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sü meg Vá ros 
Ön kor mány za ta 
8330 Sü meg, Bé ke tér 7. 
f: Rá to si Fe renc 
pol gár mes ter 
Tel.: (87) 550-760

Szeg ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta 
5520 Szeg ha lom, 
Sza bad ság tér 4–8.

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
és Böl csõ de 
5520 Szeg ha lom, 
Pe tõ fi u. 1.  

Lf:  A napkö zi ott ho nos
óvo da és böl csõ de mun ká -
já nak ko or di ná lá sa, a szak -
mai te vé keny ség ter ve zé se, 
szer ve zé se. Az in téz mény
mû kö dé sét érin tõ pá lyá za ti
le he tõ sé gek fi gye lé se. Sze -
mély ügyi és gaz da sá gi fel -
ada tok el lá tá sa.

Óvo da pe da gó gus fõ is ko lai 
v. és szak kép zett ség, pe -
da gó gus szak vizs ga, leg -
alább öt év óvo da pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, ill. a meg bí -
zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re
 szóló al kal ma zás, cse cse -
mõ- és kis gyer mek ne ve -
lõ-gon do zó (OKJ), vagy
cse cse mõ- és gyer mek -
gon do zói (OKJ), kis gyer -
mek gon do zó,  ne ve lõi
(OKJ) vég zett ség gel ren -
del ke zõ: in té zet ve ze tõ,
szak ok ta tó, vé dõ nõ, fel sõ -
fo kú szo ci á lis alap vég zett -
ség, pe da gó gus, leg alább
öt év szgy., ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben kis -
gyer mek ne ve lõ mun ka -
kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, ill. a meg bí zás sal

ÁEI: 2012. jan. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 15-ig ha tá ro zott
idõ re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: Az NKI in ter ne tes ol -
da lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zést kö ve -
tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ne ve lõ tes tü -
let, az ér dek kép vi se le ti
szerv, a szü lõi szer ve zet és
a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat vé le mé nye zé se után 
a pá lyá za to kat Szeg ha lom
Vá ros Ön kor mány zat Kép-
vi se lõ-tes tü le te bí rál ja el.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., sze mé -
lyi adat lap, om., b., nyi lat-
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egy ide jû leg kis gyer mek -
ne ve lõ mun ka kör ben tör -
té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, bün tet -
len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ma gyar ál lam pol -
gár ság.

kozat ar ra vo nat ko zó an,
hogy a vé le mé nye zés re 
és el bí rá lás ra jo go sul tak
meg is mer he tik a pá lyá za ti
do ku men tá ci ót, vpr., 
fej lesz té si el kép ze lé sek. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: 
sze mé lye sen: Ma csá ri Jó zsef
pol gár mes ter ré szé re; 
pos tai úton „Pá lyá zat óvo da -
ve ze tõ” meg je lö lés sel el lát va 
kell be nyúj ta ni. 
Pc: Szeg ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Ma csá ri Jó zsef pol gár mes ter
5520 Szeg ha lom, 
Sza bad ság tér 4–8. 
f: Dr. Oláh Er nõ 
cím ze tes fõ jegy zõ 
Tel: (66) 371-412 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
NKI in ter ne tes hon lap, 
Szeg ha lom vá ros hon lap ja:
www.szeg ha lom.hu, 
Sár rét Te le ví zió Szeg ha lom

Ti sza bõ Köz sé gi 
Ön kor mány zat nak 
Kép vi se lõ tes tü le te 
5232 Ti sza bõ, Fõ u. 47.

Mar ga ré ta Nap kö zi
Ottho nos Óvo da 
5232 Ti sza bõ, Fõ u. 74.  

Lf: Az óvo da és tag in téz -
mé nyé nek irá nyí tá si, el len -
õr zé si, mun kál ta tói fel ada -
ta i nak el lá tá sa, ala pí tó ok -
irat sze rin ti fel ada tok el lá -
tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, óvo -
da pe da gó gus, óvo da ve ze -
tõi szak vizs ga, óvó nõi ta -
pasz ta lat – leg alább öt év
fe let ti szak mai ta pasz ta lat, 
magyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a kép vi se lõ-
tes tü let a be nyúj tott pá lyá za -
tok alap ján zárt ülé sen hoz za 
meg a dön tést. 
Il let mény, jut ta tá sok: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó rész le tes szak mai élet -
rajz, vpr., b., om., hozzájá -
ruló nyi lat ko za tot a pá lyá za ti 
anyag ban fog lal tak kezelé -
séhez.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton „ Pá lyá zat óvo da -
ve ze tõi mun ka kör re” meg je -
lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni. 
Pc: 5232 Ti sza bõ, Fõ u. 47.
Sze mé lye sen: Far kas Bar na -
bás  pol gár mes ter ré szé re.
5232 Ti sza bõ, Fõ u. 47. 
f: Far kas Bar na bás pol gár -
mes ter 
Tel.: (56) 337-000 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: Ti sza bõ köz -
ség hi va ta los hon lap ja.

Is ko la igaz ga tó

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

1 2 3 4

Géb er jén és Fül pös da róc
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4754 Géb er jén, 
Mó ricz Zs. u. 30/A

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

Lf: a Kö zokt.tv. 54. §
(1)–(2) be kez dé sé ben, va -
la mint 55. § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ada tok el lá tá -
sa, az in téz mény mun ká já -
nak irá nyí tá sa, össze han go -
lá sa, az in téz mény kép vi se -
le te, a be osz tás sal össze -
füg gõ mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa, kap cso lat tar tás
a fenn tar tók kal, társ in téz -
mé nyek kel, tár sa dal mi
szer ve ze tek kel. 
Te vé keny sé gé vel fe le lõs az 
ál ta lá nos is ko la és nap kö zi
ott ho nos óvo da szak sze rû
és tör vé nyes mû kö dé sé ért,
köz re mû kö dik a ne ve lõ és
ok ta tó mun ka szük sé ges
fel té te le i nek ki ala kí tá sá -
ban, fe le lõs a tan ügy igaz -
ga tá si fel ada tok meg szer -
ve zé sé ért, el lá tá sá ért. 

Fõ is ko lai (ál ta lá nos is ko -
lá ban pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé hez szük sé -
ges fõ is ko lai v.), leg alább
öt éves pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 
Elv árt kom pe ten ci ák: ha -
tá ro zott ság, együtt mû kö dõ 
ké pes ség, igé nyes ség,
pon tos ság. 

ÁEI: 2012. febr. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jan. 31-ig ha tá ro zott idõ re
szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zott
ide jû köz al kal ma zot ti jog vi -
szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2011. dec. 5. 
Pe hi: 2012. jan. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
ér vé nyes pá lyá za to kat a ha -
tá lyos jog sza bá lyok sze rint a
pá lyáz ta tá si el já rás ban részt
ve võ szer ve ze tek vé le mé nye -
zik. A vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le tel tét kö ve tõ en együt tes 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
dönt Géb er jén és Fül pös da -
róc Köz sé gi Ön kor mány za -
tok Kép vi se lõ-tes tü le te.
A pá lyá zat ki író ja az ered -
mény te len né nyil vá ní tás
jo gát fenn tart ja.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a Korm. ren de let
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A köz ok ta tá si tör vény ben
és más egyéb vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban, az in téz -
mény bel sõ sza bály za ta i -
ban meg ha tá ro zott pe da gó -
gus mun ka kör höz kap cso -
ló dó fel ada tok el lá tá sa, ne -
ve lõ-ok ta tó mun ka irá nyí -
tá sa, el len õr zé si, mun kál ta -
tói, ve ze tõi, szak mai, gaz -
dál ko dá si és ala pí tó ok irat
sze rin ti fel ada tok el lá tá sa.

ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., hi te les om., ko ráb bi fog -
lal koz ta tá si jog vi szony ra vo -
nat ko zó iga zo lá sok, írás be li
nyi lat ko zat ar ról, hogy  a pá -
lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve -
võk a pá lyá zat tar tal mát
meg is mer he tik és a pá lyá za ti 
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada tok nak a pá lyá za ti el já -
rás sal össze füg gés ben tör té -
nõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
nyi lat ko zat ar ról, hogy  a pá -
lyá zat el bí rá lá sá ra nyil vá nos, 
vagy zárt tes tü le ti ülé sen ke -
rül jön sor. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(257/2011/Önk.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sé -
vel: „in téz mény ve ze tõ” 
el lát va kell be nyúj ta ni. 
Pc: Géb er jén és Fül pös da róc
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le tei 
4754 Géb er jén, 
Mó ricz Zs. u. 30/A
f: Dr. Gör bé né  Dr. Szé kely
Edit Haj nal ka kör jegy zõ 
Tel: (44) 357-231 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter nes hon lap: 
2011. nov. 5. 
Géb er jén és Fül pös da róc
Köz sé gi Ön kor mány za tok
hir de tõ je, Géb er jén Köz sé gi
Ön kor mány zat hon lap ja:
www.ge ber jen.hu

Pi lis bo ros je nõ Köz sé gi
Ön kor mány zat 
2097 Pi lis bo ros je nõ, 
Fõ út 16.

Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos és Alap fo kú 
Mû vé sze ti Is ko la  
Ál ta lá nos Is ko la 
igaz ga tó 
2097 Pi lis bo ros je nõ, 
Fõ út 30.

Lf: A Kö zokt. tör vény ben
meg ha tá ro zott in téz mény -
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa:
Fe le lõs az in téz mény

A Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel sõ -
fo kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább öt év pe -
da gó gus-mun ka kör ben,
vagy a tan ügy-irá nyí tá si
mun ka kör ben, vagy a pe -
da gó gi ai szak szol gá lat ban
és a pe da gó gi ai-szak mai
szol gá lat el lá tá sát nyúj tó
mun ka kör ben szer zett

ÁEI: azon nal, de leg ké sõbb a 
2011/2012. tan év má so dik
fél évé ben.  
A ve ze tõi meg bí zás öt év re
szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül
(mely vár ha tó an 2011.
nov. 1.) 2011. nov. 30-ig. 
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 60 na pon be lül.
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szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dé sé ért, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sért, gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat az 
in téz mény al kal ma zot tai
te kin te té ben és dönt az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer zõ -
dés (köz al kal ma zot ti sza -
bály zat) nem utal más ha -
tás kö ré be, az al kal ma zot -
tak fog lal koz ta tá sá ra, élet-
és mun ka kö rül mé nye i re
vo nat ko zó kér dé sek te kin -
te té ben jog kö rét jog sza -
bály ban elõ írt egyez te té si
kö te le zett ség meg tar tá sá val 
gya ko rol ja. Fe lel a pe da gó -
gi ai mun ká ért, az in téz -
mény el len õr zé si, mé ré si,
ér té ke lé si és mi nõ ség irá -
nyí tá si prog ram já nak mû -
kö dé sé ért, a gyer mek- és
if jú ság vé del mi fel ada tok
meg szer ve zé sé ért és el lá tá -
sá ért, a ne ve lõ és ok ta tó
mun ka egész sé ges és biz -
ton sá gos fel té te le i nek meg -
te rem té sé ért, a ta nu ló- és
gyer mek bal eset meg elõ zé -
sé ért, a gyer me kek, ta nu lók 
rend sze res egész ség ügyi
vizs gá la tá nak meg szer ve -
zé sé ért, kép vi se li az in téz -
ményt, az in téz mény szak -
mai irá nyí tá sa, ve ze té se,
va la mint an nak szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se.
Rend sze res kap cso lat tar tás
a fenn tar tó val. Az igaz ga tó 
fel ada ta az ok ta tás szín vo -
na lá nak eme lé se ér de ké ben 
és cél já ból prog ra mok ki -
dol go zá sa, be ve ze té se,
vég re ha tá sa és el len õr zé se.

gyak., fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce és  MS Win -
dows NT/2000/XP is me -
ret, va gyon nyi lat ko zat-té -
tel, magyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet, cse -
lek võ ké pes ség, közok ta tá -
si ve ze tõi szak kép zett ség,
az adott in téz mény ben a
ve ze tõi meg bí zás sal egy -
ide jû leg pe da gó gus mun -
ka kör ben tör té nõ al kal ma -
zás. 
Elõny: 3-5 év ve ze tõi
gyak., né met nyelv leg -
alább kö zép fo kú is me re te.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a képviselõ-
 testület dön té sé nek meg fe le -
lõ en. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Köz al kal ma zot ti Sza bály -
zat ren del ke zé si az irány -
adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., vpr. és a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lé sek, om., 
b. (en nek hi á nyá ban a meg -
ké ré sét iga zo ló fel adó ve vény 
ere det ben), adat vé del mi nyi -
lat ko zat ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za ti el já rás ban
részt ve võk a pá lyá za ti anya -
got meg is mer he tik, a pá lyá zó 
hoz zá já rul-e a pá lyá za ti
anyag nak nyílt kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá hoz, ill. a pá lyá zó a pá lyá -
za ti anyag ban sze rep lõ sze -
mé lyes ada ta i nak ke ze lé sé -
hez a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
mér té kig tör té nõ ke ze lé sé hez 
hoz zá já rul-e.  
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal és a mun ka kör
meg ne ve zé sé nek fel tün te té -
sé vel el lát va kell be nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton nincs 
le he tõ ség a pá lyá zat 
be nyúj tá sá ra. 
Pc: Pi lis bo ros je nõ Köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se -
lõ-tes tü le té nek Hi va ta la 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 
2097 Pi lis bo ros je nõ, 
Fõ út 16.  
Pak si Im re pol gár mes ter. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap, 
az Ön kor mány zat web lap ja:
www.pilisborosjeno.hu
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Szi get ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta
2315 Szi get ha lom, 
Kos suth L. u. 10.

Szent Ist ván Ál ta lá nos 
Is ko la 
2315 Szi get ha lom, 
Sza bad kai u. 64.  

Lf: Az in téz mény tör vé -
nyes mû köd te té sé nek biz -
to sí tá sa, ve ze tõi fel ada ta i -
nak el lá tá sa.

Fel sõ fo kú pe da gó gu si v.,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus- vagy
köz ok ta tá si ve ze tõ szak -
vizs ga, magyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: lega lább 1-3 éves
ve ze tõi gyak.

ÁEI: 2012. márc. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
aug. 15-ig szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: a pá lyá zat be adá si ha -
tár ide jét kö ve tõ hó nap ren -
des kép vi se lõ-tes tü le ti 
ülé sén, leg ké sõbb 2012.
febr. 29. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az Ok ta tá si,
Kul tu rá lis és Sport Bi zott ság, 
va la mint az Ügy ren di és
Koor dinációs Bi zott ság 
ja vas la ta alap ján a 
Kép vi se lõ-tes tü let dönt. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel együtt, ok irat be mu ta tá sa, 
vagy hi te les om., b., nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gõ ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko zat ar ra
vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó 
vál lal ja a va gyon nyi lat ko zat- 
té te li kö te le zett sé ge ket.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton-di gi tá lis
vál to zat ban (CD le me zen) is
– a mun ka kör: „Szent Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói”
meg ne ve zés sel el lát va kell
be nyúj ta ni. 
Pc: Szi get ha lom Vá ros 
Ön kor mány zat 
pol gár mes te re 
2315 Szi get ha lom, 
Kos suth L. u. 10. 
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f: Dub nicz ky Il di kó 
al jegy zõ 
Tel.: (24) 403-657/140 
mel lék. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI
in ter ne tes hon lap: 2011. 
dec. 5. 
Szi get ha lom Vá ros hon lap ja.

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Ci bak há za Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat
5462 Ci bak há za, 
Sza bad ság tér 5.

Csa lád se gí tõ Köz pont és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat
5462 Ci bak há za, 
Ál mos u. 14.   

Lf: Az in téz mény szak mai
mun ká já nak ko or di ná lá sa,
szer ve zé se, el len õr zé se,
gaz dál ko dá sá nak ve ze té se,
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, za var ta lan mû kö dés
biz to sí tá sa az in téz mé nyi
el lá tás kö ré be tar to zó fel -
ada to kon. 
Az in téz mény te vé keny sé -
ge: csa lád se gí tés, gyer mek -
jó lé ti szol gá lat, ta nya gond -
no ki szol gá lat I. és II.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. szá mú mel lék -
le té nek 5. pont ja sze rin ti,
vagy a 15/1998. (IV. 30.)
NM ren de let 2. sz. mel lék -
le té nek I. ré szé nek
1. pont já ban meg ha tá ro -
zott in téz mény ve ze tõi
mun ka kör be töl té sé re elõ -
írt fel sõ fo kú ké pe sí tés,
leg alább öt év, a fel sõ fo kú 
vég zett sé get vagy fel sõ fo -
kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a gyer mek vé de -
lem, a szo ci á lis el lá tás, az
egész ség ügyi el lá tás, ill. a
köz ok ta tás te rü le tén be töl -
tött mun ka kör ben szer zett
szgy., szo ci á lis szak vizs -
ga, vagy en nek hi á nyá ban
nyi lat ko zat, hogy vál lal ja
a meg bí zást kö ve tõ két
éven be lül a szo ci á lis
szak vizs ga le té te lét, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség. 
Elõny: hason ló te rü le ten
in téz mény ve ze tõi mun ka -
kör ben szer zett ta pasz ta -
lat, „B” ka te gó ri ás ve ze tõi 
en ge dély, fel hasz ná lói
szin tû in for ma ti kai is me -
ret, hely is me ret.

ÁEI: 2012. jan. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
dec. 31-ig öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
já ra tát kö ve tõ el sõ ülé sen. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zó kat
Ci bak há za Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak il le té kes
Bi zott sá ga és a Kép vi se lõ-
tes tü let hall gat ja meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te le sí tett om., b., szak mai
ön. (amely tar tal maz za a
szak mai gya kor lat meg lé tét
is), vpr., nyi lat ko za tot ar ról,
hogy nem áll cse lek võ ké pes -
sé get ki zá ró vagy kor lá to zó
gond nok ság alatt, nyi lat ko -
za tot ar ról, hogy a pá lyá zat
el bí rá lá sát nyílt vagy zárt
ülé sen ké ri-e, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a gyer me kek vé del -
mé rõl és a gyám ügyi 
igaz ga tás ról szó ló 1997. évi 
XXXI. tv. 15. §-ának (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
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ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak
a pá lyá za ti el já rás sal össze -
füg gõ ke ze lé sé hez hozzá -
járul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton
Pc: Ci bak há za Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat pol gár mes te -
re, 5462 Ci bak há za, 
Sza bad ság tér 5.

Ti sza ber cel Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4474 Ti sza ber cel,
Fõ út 40.

Ár pád Fe je de lem 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény és Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
Ti sza ber ce li 
Tag in téz mé nye
4474 Ti sza ber cel, 
Fõ u. 19.  

Lf: Pe da gó gus mun ka kör
be töl té se, tag in téz mény-
ve ze tés sel já ró tag in téz -
mény-ve ze tõi fel ada tok tel -
jes kö rû el lá tá sa, kü lö nö -
sen: egyéb mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa, gyer mek-
és if jú ság vé del mi fel ada tok 
el lá tá sa, ne ve lõ és ok ta tó
mun ka egész sé ges és biz -
ton sá gos és szak sze rû fel -
té te le i nek meg te rem té se,
költ ség ve té si gaz dál ko dá si
fel ada tok el lát sa. A tag in -
téz mény-ve ze tõ fe le lõs a
tag in téz mény ben (is ko la,
óvo da) a ta nu lók ok ta tá sá -
nak-ne ve lé sé nek meg szer -
ve zé sé ért, a tag in téz mény
mû köd te té sé ért, a sze mé -
lyi, tár gyi és anya gi fel té te -
lek biz to sí tá sá ért, irá nyí tá -
sá ért.

Fõ is ko la, fõ is ko lai szin tû
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, vagyonnyilatkozat-
 tételi el já rás le foly ta tá sa,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben el töl tött
szgy. a jog sza bá lyi elõ -
írás nak meg fe le lõ en, ma -
gyar ál lam pol gár ság, cse -
lek võ ké pes ség, bün tet len
elõ élet, fog lal ko zás tól el -
til tás ha tá lya alatt nem áll.

ÁEI: 2012. jan. 16. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2011. nov. 10. 
Pe hi: 2012. jan. 5. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról szak mai bi zott ság és a
vé le mé nye zõk ja vas la ta,
majd Ti sza ber cel Köz ség
Ön kor mány zat Képviselõ-
 testületének vé le mé nye után
az in téz mény ve ze tõ dönt. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt, va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., vpr. a hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, om., b. (mely ki ter jed a
fog lal ko zás tól va ló el til tás
té nyé re is), ko ráb bi  mun ka -
vi szo nyok ról, szak mai gya -
kor lat ról szó ló iga zo lá sok,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, nyi lat ko zat, hogy 
hoz zá já rul a Korm. ren de let
sze rin ti vé le mé nye zõk a pá -
lyá za ta tar tal mát meg is mer -
he tik, nyi lat ko zat, hogy
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a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (176/2011.), va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sé vel: „tag in téz mény-ve ze -
tõ” el lát va há rom pél dány -
ban (egy ere de ti és ket tõ má -
so la ti) kell be nyúj ta ni. 
Sze mé lye sen: Sza bó Lász ló -
né in téz mény ve ze tõ nek, Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gye
4484 Ib rány,  Le hel u. 59.
Pc: Ár pád Fe je de lem Ál ta lá -
nos Is ko la, Óvo da, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
4484 Ib rány, Le hel u. 59. 
f: Sza bó Lász ló né igaz ga tó
Tel.: (42) 200-125 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
www.ti sza ber cel.hu 
Ti sza ber cel Pol gár mes te ri
Hi va tal hir de tõ táb lá ja, 
NKI in ter ne tes honlapja.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

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

Óvo da pe da gó gus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Lan dor he gyi In teg rált
Óvo da 
8900 Za la eger szeg, 
Ûr ha jós u. 2. 
Tel./fax: (92) 598-725

Lan dor he gyi In teg rált
Óvo da Lan dor he gyi Úti
Tag óvo da 
8900 Za la eger szeg, 
Lan dor he gyi út 15/A

Lan dor he gyi In teg rált
Óvo da Ûr ha jós Ut cai 
Szé he lyó vo da 
8900 Za la eger szeg, 
Ûr ha jós u. 2.

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2012. jan. 2. 
Pbhi: 2011. nov. 28. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, pos -
tai úton, vagy sze mé lye sen
kell be nyúj ta ni. 
Pc: Zaj zon Zsu zsan na
In teg rált Óvo da ve ze tõ, 
Lan dor he gyi In teg rált Óvo da
8900 Za la eger szeg, 
Ûr ha jós u. 2. 

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Ist ván Ki rály Ál ta lá nos 
Is ko la 
4482 Kó taj, 
Szent I. u. 5.
Tel.: (42) 208-317

Fi zi ka–ké mia sza kos ta nár

Ének-ze ne– rajz sza kos
ta nár

Fõ is ko lai ta ná ri ké pe sí tés ÁEI: azon nal. 
A meg bí zás 2012. jún. 30-ig
szól. 
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. dec. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, pos -
tai úton aján lott kül de mény -
ként kell be kül de ni. 
Pc: Rus ká né Fin tor Má ria 
is ko la igaz ga tó 
4482 Kó taj, Szent I. u. 5. 

„Leg a láb” Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
5650 Me zõ be rény, 
Pe tõ fi út 17–19. 

Nép táncok ta tó Ma gyar Tánc mû vé sze ti
Fõ is ko lai v., il let ve 
vég zõs hall ga tó

Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.

Egyéb ál lás hely

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

1 2 3 4

Ka bai Óvo da 
4183 Ka ba, 
Batt hy ány u. 8.

Daj ka  

Lf: Ka ba, Bá ránd, Sáp és
Te tét len Te le pü lé sek Óvo -
dai In téz mé nyi Tár su lá sa
ál tal fenn tar tott Ka bai
Óvo dá ban a ne ve lõ-ok ta tó
mun kát köz vet le nül se gí tõ
daj kai mun ka kö rön be lü li
fel ada tok el lá tá sa.

Szak mun kás kép zõ in té zet
Daj ka v.

A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2011. nov. 20.  
Pe hi: 2011. nov. 25. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mény -
ve ze tõ sa ját ha tás kör ben a
pá lyá zat alap ján hoz dön tést, 
szük ség sze rint a pá lyá zót
sze mé lye sen is meg hall gat -
va, az in téz mény ben dol go -
zók vé le mé nyé nek fi gye lem -
be vé te lé vel. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., egyéb
kom pe ten ci ák ta nú sít vá nyai,
b., nyi lat ko zat, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti 
el já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez 
hoz zá já rul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (14/2011.), va la -
mint a mun ka kör meg ne-
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ve zé sé vel: „daj ka” el lát va
kell be nyúj ta ni. 
Sze mé lye sen:  
Bor bély Vil mos né 
Haj dú-Bi har Me gye 
4183 Ka ba, Batt hy ány u. 8.
Pc: Ka bai Óvo da 
4183 Ka ba, Batt hy ány u. 8.
f: Bor bély Vil mos né  
Tel.: (54) 460-220 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: Ka ba,
Bá ránd, Sáp és Te tét len te le -
pü lé se ken hir det mény for má -
já ban: 2011. okt. 21.

Eg ry Úti Kör ze ti Óvo da
8200 Veszp rém, 
Eg ry J. u. 55. 
Tel./fax: (88) 425-418
e-ma il:
eg ry.ovo da@chel lo.hu

Daj ka Daj ka ké pe sí tés. 
Elõny: szak mai gya kor lat,
érett sé gi, bün tet len elõ -
élet.

ÁEI: 2012. jan. 16. 
A meg bí zás ha tá ro zat lan 
idõ re szól. 
Pe hi: 2012. jan. 10. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön. 
Pc. Noé An tal né 
óvo da ve ze tõ

  Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mények ve ze tõi ál lás he lyeinek be töl té sé re1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

ill: il let mény

p: pót lék

vp: ve ze tõi pót lék

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

szl: szol gá la ti la kás

v: vég zett ség

szgy: szak mai gya kor lat

vgy: ve ze tõi gya kor lat

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

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

ön: ön élet rajz
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vpr: ve ze tõi prog ram

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

f: fel vi lá go sí tás

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

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

1 2 3 4

Szeg ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta 
5520 Szeg ha lom, 
Sza bad ság tér 4–8.

Nagy Mi hály 
Vá ro si Könyv tár 
és Sár ré ti Köz ér de kû 
Mu ze á lis Gyûj te mény
5520 Szeg ha lom, 
Nagy Mik lós u. 2. 
Ma ga sabb ve ze tõ  

Lf: A vá ro si könyv tár ren -
del te tés sze rû mû kö dé sé -
nek, nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás fel té te le i nek biz to sí -
tá sa. A könyv tár fel ada ta i -
nak meg fe le lõ el lá tá sa,
kép vi se le te, a könyv tá ri
mun ka mi nõ ség el vû igaz -
ga tá sa, szer ve zé se, fej lesz -
té se a könyv tár hasz ná lók
igé nye i nek meg fe le lõ
könyv tá ri szol gál ta tá sok
ki ala kí tá sa.  
Egy ben gon dos ko dik a mu -
ze á lis gyûj te mény anya ga i -
nak gya ra pí tá sá ról, ill. an -
nak szak sze rû meg õr zé sé -
rõl, ke ze lé sé rõl és nyil ván -
tar tá sá ról. Az in téz mény
fel adat kö ré be tar to zó, ill.
az in téz mé nyi épü let ki -
hasz nált sá gá ra irá nyu ló
prog ra mok szer ve zé se.

Könyv tár te kin te té ben:
szak irá nyú egye te mi v. és
szak kép zett ség, vagy nem
szak irá nyú egye te mi v. és
fel sõ fo kú szak irá nyú mun -
ka kö ri szak vizs ga, vagy
fõ is ko lai könyv tá ro si kép -
zett ség és fel sõ fo kú szak -
irá nyú vég zett ség nek és
szak kép zett ség nek, vagy
a szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs gá nak és egy ben
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban szer zett
leg alább öt éves szgy., to -
váb bá köz ér de kû mu ze á lis 
gyûj te mény te kin te té ben:
szak irá nyú egye te mi v. és
szak kép zett ség, vagy 2009 
elõtt szer zett szak irá nyú
fõ is ko lai v. és szak kép -
zett ség és a vég zett ség nek
és szak kép zett ség nek és
egy ben az in téz mény alap -
te vé keny sé gé nek meg fe le -
lõ jog vi szony ban leg alább 
há rom éves szgy., ma gyar
ál lam pol gár ság, a mun ka -
kör el lá tá sá hoz szük sé ges
ma gyar nyelv tu dás, bün -
tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. jan. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:  ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a be nyúj tás ha tár ide jét
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a pá lyáz ta tó ál tal össze hí vott 
szak mai bi zott ság és az Ön -
kor mány zat Ok ta tá si, Kul tu -
rá lis és Sport Bi zott sá ga vé -
le mé nyé nek ki ké ré sé vel
Szeg ha lom Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -
tü le te bí rál ja el. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., sze mé -
lyi adat lap, om., b., vpr., fej -
lesz té si el kép ze lé sek,  nyi lat -
ko zat ar ra vo nat ko zó an,
hogy a vé le mé nye zés re és el -
bí rá lás ra jo go sul tak meg is -
mer he tik a pá lyá za ti do ku -
men tá ci ót.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, 
vagy sze mé lye sen,
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„Pá lyá zat könyv tár és mú -
zeum ve ze tõ” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni. 
Sze mé lye sen: Ma csá ri Jó zsef 
pol gár mes ter ré szé re. 
Pc: Szeg ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Ma csá ri Jó zsef pol gár mes ter
5520 Szeg ha lom, 
Sza bad ság tér 4–8. 
f: Ma csá ri Jó zsef 
pol gár mes ter 
Tel.: (66) 371-611 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
NKI in ter ne tes hon lap, 
Szeg ha lom vá ros hon lap ja:
www.szeg ha lom.hu, 
Sár rét-TV Szeg ha lom

Zsom bó Köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
6792 Zsom bó, 
Al kot mány u. 3.

Jó zsef At ti la Kö zös sé gi
Ház és Könyv tár 
Igaz ga tó

Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy 
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs ga,
a kul tu rá lis szak em be rek
szer ve zett kép zé si rend -
sze ré rõl, kö ve tel mé nye i rõl 
és a kép zés fi nan szí ro zá -
sá ról szó ló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM ren de let sze rint
akk re di tált ve ze té si-
szer ve zé si, pénzügyi-
 gazdasági, ál lam ház tar tá si 
is me re te ket is nyúj tó köz -
mû ve lõ dé si in téz mény-
ve ze tõ tan fo lyam ered mé -
nyes el vég zé se, a fel sõ fo -
kú köz mû ve lõ dé si vég -
zett sé gé nek és szak kép -
zett sé gé nek vagy fel sõ fo -
kú szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs gá já nak meg fe le -
lõ fel adat kör ben meg szer -
zett leg alább öt éves szgy., 
ki emel ke dõ köz mû ve lõ dé -
si te vé keny ség, bün tet len
elõ élet, ti zen nyol ca dik
élet év be töl té se, ma gyar
ál lam pol gár ság, vagy kü -
lön jog sza bály sze rint a
sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ,
ill. be ván do rolt vagy

ÁEI: 2012. márc. 1. 
A ve ze tõ meg bí zás 2013.
jún. 30-ig szól. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. jan. 31. 
Pe hi: a Kép vi se lõ-tes tü let
2012. feb ru ár ha vi mun ka -
terv sze rin ti ülé se. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: b., om., fény kép pel 
el lá tott rész le tes szak mai 
ön., vpr., nyi lat ko za tát ar ra
vo nat ko zó an, hogy a pá lyá -
za ti anya gá ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez hoz zá já rul, nyi lat ko zat 
ar ra vo nat ko zó an, hogy a 
pá lyá zat nak nyílt ülé sen tör -
té nõ tár gya lá sá hoz hoz zá já -
rul-e, nyi lat ko zat ar ra vo nat -
ko zó an, hogy a be nyúj tott
pá lyá za tá nak tar tal ma kö zöl -
he tõ-e har ma dik sze méllyel.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: 
sze mé lye sen, vagy pos tai
úton, egy pél dány ban, zárt
bo rí ték ban le het be nyúj ta ni: 
Pc: Zsom bó köz ség 
pol gár mes te re 
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le te le pe dett stá tusz, 
ma gyar nyelv tu dás, 
„B” kategó riás jo go sít -
vány, felhasz náló szin tû
szá mí tás tech ni kai is me ret.

6792 Zsom bó, 
Al kot mány u. 3. 
f: sze mé lye sen, 
vagy te le fo non 
Gyu ris Zsolt 
pol gár mes ter nél le het. 
Tel.: (62) 595-550

Köz le mény bé lyeg zõ ér vény te le ní té sé rõl

A deb re ce ni Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Is ko la – OM 031079 – 4030 Deb re cen, Mo nos tor pá lyi u. 63. bé lyeg zõ jét el tu laj -
do ní tot ták.

A Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét tar tal ma zó kör bé lyeg zõ szö ve ge a következõ:

Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Is ko la
4030 Deb re cen, Mo nos tor pá lyi u. 63.

A bé lyeg zõ hasz ná la ta 2011. ok tó ber 14-tõl ér vény te len.

Ba ra bás né Vá lyi Va lé ria Ka ta lin s. k.,
igaz ga tó

A köz löny zá rá sa után ér ke zett pá lyá za ti felhívások

Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé nyek vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

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

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Köz gaz da ság tan Tan szé ké re
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett do cens fel ada ta a Mak ro öko nó mia, Mo ne tá ris mak ro öko nó mia, Be fek te tés-elem zés, Ha la dó vál la la ti
pénz ügyek c. tár gyak ok ta tá sa alap- és mes ter sza kon, ma gyar és an gol nyel ven, il let ve az eh hez kap cso ló dó tan anyag fej -
lesz tés, TDK- és szak dol go za ti té mák ve ze té se, to váb bá a tan szék an gol nyel vû kép zé si prog ram ja i nak ko or di ná lá sa.
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Ak tí van ve gyen részt a tan szék ku ta tás-fej lesz té si és te het ség gon do zá si te vé keny sé gé ben. Le he tõ ség sze rint bõ vít se a
tan szék kül sõ szak mai kap cso la ta it, il let ve ve gyen részt ak tí van a kar ha zai és nem zet kö zi pro jekt mun ká i ban. Vegyen
részt továbbá a tanszék által a hallgatók részére nyújtott karrier-tanácsadási tevékenységben.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és PhD fo ko zat tal, vagy az zal ek vi va lens CSc fo ko zat tal.
Ezen kí vül ren del kez zen je len tõs, pub li ká ci ók kal is alá tá masz tott ku ta tói múlt tal az ok ta tan dó té mák hoz kö tõ dõ ku ta tá si
te rü le ten. Elv árt a tu do má nyos köz élet ben va ló ak tív rész vé tel, ok ta tói gya kor lat és az an gol nyelv fel sõ fo kú tár gya lá si
és ok ta tá si szin tû is me re te. Elõnyt je lent pénz ügyi, mak ro pénz ügyi te rü le ten elem zõi mun ka kör ben szer zett szak mai
gya kor lat, va la mint to váb bi nyelv tu dás. 

A ki ne ve zés 2012. má jus 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. áp ri lis 30. nap já ig kerül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je le -

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

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egye tem u. 10., 06 (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Tu riz mus Tan szé ké re
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett do cens fel ada ta a Tu riz mus tár sa dal mi-gaz da sá gi alap jai c. tárgy, va la mint a tu risz ti kai fog lal koz ta tás
mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem zõ i vel, a te rü let kar ri er le he tõ sé ge i vel fog lal ko zó to váb bi tár gyak ok ta tá sa alap- és mes ter -
sza kon, ma gyar és an gol nyel ven, il let ve az eh hez kap cso ló dó tan anyag fej lesz tés, TDK- és szak dol go za ti té mák ve ze té -
se. Ak tí van ve gyen részt a tan szék ku ta tás-fej lesz té si és te het ség gon do zá si te vé keny sé gé ben. Le he tõ ség sze rint bõ vít se a 
tan szék kül sõ szak mai kap cso la ta it, il let ve ve gyen részt ak tí van a kar ha zai és nem zet kö zi pro jekt mun ká i ban. Vegyen
részt továbbá a tanszék által a hallgatók részére nyújtott karrier-tanácsadási tevékenységben.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és PhD fo ko zat tal, vagy az zal ek vi va lens CSc fo ko zat tal.
Ezen kí vül ren del kez zen je len tõs, pub li ká ci ók kal is alá tá masz tott ku ta tói múlt tal az ok ta tan dó té mák hoz kö tõ dõ ku ta tá si
te rü le ten. Elv árt a tu do má nyos köz élet ben va ló ak tív rész vé tel, ok ta tói gya kor lat és az an gol nyelv tár gya lá si és ok ta tá si
szin tû is me re te. 

A ki ne ve zés 2012. má jus 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. áp ri lis 30. nap já ig kerül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je le -

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

gon be sze rez he tõk [8200 Veszp rém, Egye tem u. 10., 06 (88) 624-236].

Dr. Fri ed ler Fe renc s. k.,
rek tor
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás helyeinek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

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

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

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

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

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

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

Óvodavezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bu da ke szi Vá ros 
Né met Ön kor mány zat
2092 Bu da ke szi, 
Fõ u. 179.

Tar ka bar ka-Kun ter hunt
Óvo da 
2092 Bu da ke szi, 
Fõ u. 72. 

Né met nem ze ti sé gi óvo da -
pe da gó gu si v., bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
öt év pe da gó gus-mun ka -
kör ben szer zett szgy., 

ÁEI: 2011. márc. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-ig öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes
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Lf: A köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
SzMSz sze rint gya ko rol ja 
a mun kál ta tói jo go kat és
dönt az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban min -
den olyan ügy ben, ame lyet
jog sza bály vagy kol lek tív
szer zõ dés (köz al kal ma zot ti 
sza bály zat) nem utal más
ha tás kö ré be. A ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény ve ze tõ -
je fe lel to váb bá a pe da gó -
gi ai mun ká ért, az in téz -
mény el len õr zé si, mé ré si,
ér té ke lé si és mi nõ ség irá -
nyí tá si prog ram já nak mû -
kö dé sé ért, a gyer mek vé del -
mi fel ada tok el lá tá sá ért, a
ne ve lõ és ok ta tó mun ka
egész sé ges és biz ton sá gos
fel té te le i nek meg te rem té -
sé ért, a gyer mek bal eset
meg elõ zé sé ért, a gyer me -
kek rend sze res egész ség -
ügyi vizs gá la tá nak meg -
szer ve zé sé ért. 

pe da gó gus szak vizs ga, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa. 
Elõny:  in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, ve ze tõi
gya kor lat. 

ol da lán tör té nõ meg je le nés -
tõl szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
el sõ tes tü le ti ülé sen. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai, fény ké pes ön., 
vpr. szak mai hely zet elem zés -
re épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lé sek, b., om., nyi lat ko zat 
ar ra vo nat ko zó an, hogy a 
pá lyá zó a pá lyá za ti anya gá -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i -
nak – a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
– ke ze lé sé hez hoz zá já rul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za to kat 
ma gyar és né met nyel ven,
A4-es mé re tû össze fõ zött 
gé pelt ol da lak kal, mû anyag
bo rí tás sal el lát va két pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban 
kell be nyúj ta ni. 
Pc: Bu da ke szi Vá ros Né met
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
2092 Bu da ke szi, 
Fõ u. 179.

Is ko la ve ze tõ
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Enying Vá ros 
Ön kor mány za ta 
8130 Enying, 
Kos suth u. 26.

Her ceg Batt hy ány Fü löp
Gim ná zi um és Ál ta lá nos
Is ko la 
8130 Enying, 
Kos suth La jos u. 55. 

Lf: Her ceg Batt hy ány 
Fü löp Gim ná zi um 
és Ál ta lá nos Is ko la 
igaz ga tói fel ada ta i nak 
el lá tá sa.

Egye tem, egye te mi szin tû
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, to váb bá pe da gó gus
szak vizs ga, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, leg alább öt év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak ké pe sí tés, ve ze tõi
gya kor lat.

ÁEI: azon nal, 2012. jan.1. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re,  2012. jún. 30-ig
szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zott
ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2011. dec. 12. 
Pe hi: 2011. dec. 30. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja:  pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(01/4946-1/2011.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sé -
vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni. 
Pc: Enying Vá ros 
Ön kor mány za ta 
8130 Enying,
Kos suth La jos ut ca 26. 
f: Dr. Pin tér György 
Tel: (22) 572-639 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter-
ne tes hon lap. 
A pá lyá zó fenn tart ja ma gá -
nak a jo got, hogy a pá lyá za ti
el já rást ér vény te len nek 
nyil vá nít sa. 

Méh ke rék Köz ség 
Ön kor mány za ta 
5726 Méh ke rék, 
Kos suth u. 80.

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

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

ÁEI: 2012. febr. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nés -
tõl szá mí tott 30 nap. 
2011. dec. 15. 
Pe hi: leg ké sõbb Méh ke rék
Köz ség Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ-tes tü le té nek 2012. 
ja nu á ri so ros, ill. rend kí vü li
ülé sén ke rül sor. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé si az irány adók. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz 
(ben ne az öt éves pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett szgy.
iga zo lá sa), vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, hi te les 
om., b., nyi lat ko zat, hogy a
pá lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot írás ban,
két pél dány ban, zárt bo rí ték -
ban „igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va, 
va la mint egy da rab 

2468 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 24. szám



1 2 3 4

elekt ro ni kus adat hor do zón
kell be nyúj ta ni. 
Pc: Tát Mar git 
pol gár mes ter 
5726 Méh ke rék, 
Kos suth u. 80. 
Tel: (66) 277-760 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap, 
2011. nov. 14. 

Sellyei Kis tér sé gi 
Több cé lú Tár su lás
7960 Sellye, 
Dó zsa György u. 1.

Ko do lá nyi Já nos
Szak kö zép is ko la, Szak-
is ko la, Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da 
7836 Vajsz ló, 
Is ko la u. 1.   

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

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

ÁEI: azon nal.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2011. dec. 19 
Pbhi: 2012. febr. 29. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti 
el já rás ban kö te le zõ vé le mé -
nye zé si és egyet ér té si el já rá -
sok le bo nyo lí tá sá tól füg gõ en 
az el bí rá lás ha tár ide je rö vi -
dül het. Dön tés a vé le mé nye -
zé si és egyet ér té si nyi lat ko -
za tok meg lé tét kö ve tõ el sõ
Tár su lá si Ta ná csi ülé sen ke -
rül meg ho za tal ra.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé si az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, az el fo ga dott pe da gó -
gi ai prog ra mot ala pul ve võ
szak mai prog ram, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá za tot a pá lyá za ti 
el já rás ban részt ve võk tel jes
kö rû en meg is mer he tik,  om.
(a sze mé lyes be szél ge tés 
so rán az ere de ti ok má nyok
be mu ta tá sá val).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
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szám mal: (77/2011.), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „in téz mény ve ze tõ” 
el lát va kell be nyúj ta ni. 
Pc: Dr. Re ith Tek la Már ta
Ba ra nya me gye 
7960 Sellye, 
Dó zsa György u. 1. 
f: dr. Re ith Tek la Már ta 
Tel: (73) 580-900 (32-es
mel lék). 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap: 
2011. nov. 15.; 
www.sellye i kis ter seg.hu:
2011. nov. 14. 
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót a
www.sellye i kis ter seg.hu
hon la pon sze rez het. 

Spá nyi An tal 
szé kes fe hér vá ri 
me gyés püs pök 
Szé kes fe hér vá ri 
Egy ház me gye 
8000 Szé kes fe hér vár, 
Vá ros ház tér 5.

Bu da ör si 
Mind szenty Jó zsef 
Ró mai Ka to li kus 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
2040 Bu da örs, 
Esze T. u. 1.  

Lf: Az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in téz -
mény mû kö dé sé ért, a sze -
mé lyi, tár gyi és anya gi 
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

Rác ke vei Szent Im re 
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la 
2300 Rác ke ve,  
Szent Ist ván tér 22.  

Lf: Az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in téz -
mény mû kö dé sé ért, a sze -
mé lyi, tár gyi és anya gi 
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri v.,
leg alább öt év pe da gó gus-
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, ne áll -
jon a fog lal ko zás gya kor -
lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt,  pe da gó gus 
szak vizs ga.
Elõny: leg alább 3–5 év
köz ok ta tá si in téz mény ve -
ze tõi gya kor lat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, 2017. júl. 31-ig
szól. 
A jog vi szony idõ tar ta ma: 
ha tá ro zat lan ide jû jog vi -
szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. jan. 31. 
Pe hi: 2012. febr. 29. 
Il let mény, jut ta tás: mun ka
tör vény könyv ha tá lya alá tar -
to zó fog lal koz ta tás; az il let -
mény meg ál la pí tá sá ra és a
jut ta tás ra vi szont a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
szak vizs gát ta nú sí tó om., b.,
mely iga zol ja bün tet len elõ -
éle tét és hogy nem áll a fog -
lal ko zás gya kor lá sá tól el til -
tás ha tá lya alatt, szak mai
gya kor lat ról szó ló iga zo lás,
plé bá no si aján ló le vél. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, 
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
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Bu da ke szi 
Pro hász ka Ot to kár 
Ka to li kus Gim ná zi um 
2092 Bu da ke szi, 
Szé che nyi u. 141.  

Lf: Az igaz ga tó fe le lõs az
in téz mény ben a ta nu lók
ok ta tá sá nak-ne ve lé sé nek
meg szer ve zé sé ért, az in téz -
mény mû kö dé sé ért, a sze -
mé lyi, tár gyi és anya gi 
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.,
Leg alább öt év pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, ne áll -
jon a fog lal ko zás gya kor -
lá sá tól el til tás ha tá lya
alatt,  pe da gó gus 
szak vizs ga.
Elõny: lega lább 3–5 év
köz ok ta tá si in téz mény-
ve ze tõi gya kor lat. 

f: Szal ma Ist ván 
EKIF el nö ke. 
Tel: (23) 365-481

               
Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Dom bó vár Vá ros 
Ön kor mány za ta 
7200 Dom bó vár, 
Szent Ist ván tér 1.

„Ka pasz ko dó” Szo ci á lis 
és Gyer mek jó lé ti 
Alap szol gál ta tó Köz pont
Tár su lás 
7200 Dom bó vár,
Ki ni zsi u. 37.  

Lf: „Ka pasz ko dó” Szo ci á -
lis és Gyer mek jó lé ti Alap -
szol gál ta tó Köz pont Tár su -
lás in téz mény ve ze tõi fel -
ada ta i nak el lá tá sa, csa lád -
gon do zás.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, az
1/2000. (I. 7.) SzCsM ren -
de let 3. sz. mel lék let
5. pont já ban és a 15/1998. 
(IV. 30.) NM ren de let
2. sz. mel lék let I/1. pont -
já ban elõ írt ké pe sí tés.
Leg alább öt éves szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló köz al kal ma zot ti ki -
ne ve zés a mun kál ta tó nál,
vagy an nál a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ. 
Elõny: ve ze tõi ta pasz ta lat, 
egye tem, szo ci á lis szak -
vizs ga.

ÁEI: 2011. dec. 16. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re,  2016. dec. 15-ig
öt év re szól. 
A fog lal koz ta tás jel le ge:
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. dec. 5. 
Pehi: 2011. dec. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zók 
bi zott sá gi és kép vi se lõ-tes tü -
le ti sze mé lyes meg hall ga tá -
sát kö ve tõ en a ma ga sabb 
ve ze tõi meg bí zás ról a kép-
vi se lõ-tes tü let dönt. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei, va la mint a
fenn tar tói dön té sek ren del ke -
zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai gya kor la tot is
iga zo ló om., nyi lat ko zat az
elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ról, nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zat tar tal ma har ma dik
sze méllyel kö zöl he tõ, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada tok nak a pá lyá za ti el já -
rás sal össze füg gés ben szük -
sé ges ke ze lé sé hez hoz zá já -
rul, szak mai ön., vpr., 
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nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó -
an, hogy kí ván ja-e a pá lyá za -
tot el bí rá ló tes tü le ti ülé sen
zárt ülés tar tá sát,  a pá lyá zó
nyi lat ko za tát, amely sze rint a 
gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló
1997. évi XXXI. tör vény
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok 
ve le szem ben nem áll fenn. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot pos tai
úton, sze mé lye sen vagy
elekt ro ni kus úton  hor vath -
ne@dom bo var.hu a pá lyá za ti 
adat bá zis ban el lá tott azo no -
sí tó szám mal, va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va le het 
be nyúj ta ni. 
Pc: Dom bó vár Vá ros 
pol gár mes te re 
7200 Dom bó vár, 
Szent Ist ván tér 1. 
f: Hor váth né Papp Már ta
Pol gár mes te ri Hi va tal 
7200 Dom bó vár, 
Szent Ist ván tér 1. 
Tel: (74) 564-552

He rend Kör nyé ki 
Ön kor mány za tok 
Csa lád se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá la tot Fenn tar tó 
Tár su lá sá nak Ta ná csa

He rend Kör nyé ki 
Ön kor mány za tok 
Csa lád se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá la ta szer ve ze -
ti leg ön ál ló an mû kö dõ 
in téz mény 
8440 He rend, 
Kos suth u. 125. 

Lf: Az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
csa lád se gí tõ szol gá lat 
el lá tá sa és az in téz mény
irá nyí tá sa. Az in téz mény
el lá tá si te rü le te ki ter jed:
He rend, Bánd, Már kó,
Hárs kút, Vá ros lõd, Kis lõd,
Cseh bá nya, Szent gál te le -
pü lé sek köz igaz ga tá si 
te rü le té re.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés az
1/2000. (I. 7.) SZCSM
ren de let 3. sz. mel lék let 
5. pont já ban és 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 
2. sz. mel lék let I/1. pont -
já ban elõ írt ké pe sí tés,
szak mai gya kor lat – leg -
alább öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, a
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban 
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be ki ne vez -
he tõ, va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa,
fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok). 

ÁEI: 2012. jan. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 
ha tá ro zott idõ re, öt év re, 
2017. dec. 31-ig szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan idõ re szól, az in téz mény -
nél új on nan lé te sí tett jog vi -
szony ese tén – a Kjt. 21/A. § 
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – négy hó nap
pró ba idõ ki kö té sé vel. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2011. dec. 12. 
Pe hi: 2011. dec. 21. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat ról
He rend Kör nyé ki Ön kor -
mány za tok Csa lád se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá la tot
Fenn tar tó Tár su lás Ta ná csa
dönt. 
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Elõny: gyer mek jó lé ti alap -
el lá tás, vagy csa lád se gí tés
te rü le tén meg szer zett 
ve ze tõi ta pasz ta lat.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
leg alább öt év szgy-ot iga zo -
ló szak mai ön., hi te les om.,
fel adat kör rel kap cso la tos
kon cep ció, vpr., b., nyi lat ko -
zat ar ról, hogy a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gõ köz lé sé hez
hoz zá já rul,  nyi lat ko zat,
amely sze rint az 1997. évi
XXXI. tör vény 15. § (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn. A pá lyá zat be nyúj -
tá sá nak mód ja: pos tai úton, 
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szám mal,
va la mint a mun ka kör meg-
ne ve zé sé vel: „He rend Kör -
nyé ki Ön kor mány za tok 
Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó -
lé ti Szol gá lat In téz mény ve -
ze tõ” el lát va kell be nyúj ta ni.
 Pc: He rend Vá ros
Ön kor mány zat 
pol gár mes te re 
8440 He rend, 
Kos suth u. 97. 
f: Va jai Lász ló 
pol gár mes ter 
Tel: (88) 513-701

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

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

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

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

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

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

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

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

Ta ní tó, ta nár

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

1 2 3 4

Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
2030 Érd,  
Fõ u. 42. 
Tel: (23) 523-700

Pe da gó gus: Gyógy pe da gó -
gus-lo go pé dus 

Pe da gó gus: Gyógy pe da gó -
gus-lo go pé dus

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: leg ko ráb ban  
2012. jan. 9. 
A meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 
vár ha tó an egy-két év re szól.
Pbhi: 2011. dec. 23. 
Pc: Nagy Éva 
in téz mény ve ze tõ  

ÁEI: leg ko ráb ban  
2012. jan. 9. 
A meg bí zás ha tá ro zat lan ide -
jû tel jes mun ka idõs köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. dec. 23. 
Pc: Nagy Éva 
in téz mény ve ze tõ 

De ák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
mb. igaz ga tó ja 
3792 Sa jó bá bony, 
Is ko la tér 1.

Test ne ve lõ ta nár Fõ is ko la 
test ne ve lés– bi o ló gia, vagy 
test ne ve lés– föld rajz szak,
leg alább há rom év szgy.
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. jan. 3. 
A meg bí zás ha tá ro zat lan 
idõ re szól, há rom hó nap 
pró ba idõ vel. 
Pe hi: a meg je le nést kö ve tõ
30 nap. 
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., b. 
Pc: Ur bán Jó zsef né 
mb. igaz ga tó 
De ák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
3792 Sa jó bá bony, 
Is ko la tér 1.

Egyéb

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

1 2 3 4

Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
2030 Érd, 
Fõ u. 42. 
Tel: (23) 523-700

Gyer mek pszi chi á ter Egye tem, szak vizs ga 
(be fe je zett vagy 
fo lya mat ban lé võ). 
Elõny: pszi cho te rá pi ás
kép zett ség.

ÁEI: 2012. jan. 9. 
A meg bí zás ha tá ro zat lan 
ide jû tel jes mun ka idõs 
köz al kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. dec. 23. 
Pc. Nagy Éva  
in téz mény ve ze tõ 

Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak pá lyá za ti fel hí vá sai

I. 

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 136. §-ának (1) és 137. §-ának (1) be kez dé se, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke lyé nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról szó ló 2006.
de cem ber 15-ei 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cik ke lye, to váb bá a Mé dia ta nács ál tal
jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek ben (ÁPF) rög zí tet tek alap ján

pá lyá za ti el já rást hir det meg te le ví zió film-for ga tó könyv írás 
és te le ví zió film terv-fej lesz tés tá mo ga tá sá ra 20 000 000 fo rin tos ke ret összeg ben

(TVFILMTERV2011).

Az el já rás be adá si ha tár nap ja 2011. de cem ber 14-e. A pá lyá za ti ké rel met és mel lék le te it a fel hí vás köz zé té te lé tõl fo -
lya ma to san szer dán ként 9 és 16 óra kö zött, elõ ze tes be je lent ke zés alapján lehet benyújtani az Alaphoz.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti ké re lem és an nak kap cso ló dó mel lék le tei le tölt he tõ ek a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó
és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te hon lap já ról (http://tamogatas.mtva.hu/).

II.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 137. §-ának (1) be kez dé se, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87.
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és 88. cik ke lyé nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról szó ló 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cik ke, va la mint a Mé dia ta nács 1538/2011. (XI. 9.) szá -
mú ha tá ro za tá val jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alap ján

pá lyá za ti fel hí vást bo csát ki kö zös sé gi li ne á ris mé dia szol gál ta tók 2012. évi fenn tar tá si 
és üze mel te té si költ sé ge i nek tá mo ga tá sá ra 350 000 000 fo rint ke ret összeg ben

(REZSI2012).

A pá lyá za ti el já rás cél ja a kö zös sé gi mé di a szol gál ta tói jo go sult ság gal ren del ke zõ és azt gya kor ló ma gyar or szá gi mé -
dia szol gál ta tók fo lya ma tos te vé keny sé gé nek ha vi tá mo ga tá sa a 2012. ja nu ár 1-je és 2012. de cem ber 31-e kö zöt ti, a pá -
lyá zó el fo ga dott pá lyá za ti ké rel me sze rin ti tá mo ga tott idõ szak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való
hozzájárulás.

A je len el já rás ban az el sõ be adá si ha tár nap 2012. de cem ber 15-e, a má so dik és to váb bi for du lók be adá si ha tár nap ja
tárgyhó 15-e.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti ké re lem és an nak kap cso ló dó mel lék le tei le tölt he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó
és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te hon lap já ról (http://tamogatas.mtva.hu/).

III.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 137. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Mé dia ta nács ál tal jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá -
lyá za ti Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alap ján

há rom sza ka szos pá lyá za ti el já rást hir det meg is me ret ter jesz tõ fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra
110 000 000 fo rint ke ret összeg ben

(ISMERET2011).

A pá lyá za ti el já rás há rom egy más ra épü lõ sza kasz ból áll.
Az el sõ sza kasz ban a ma xi mum egy ol da las dra ma tur gi ai le írást tar tal ma zó szi nop szis (film terv) elekt ro ni kus úton tör -

té nõ be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2011. no vem ber 29-e.
Az el já rás má so dik sza ka szá nak be adá si nap ján, az az 2012. ja nu ár 17-én 9 és 16 óra kö zött a pá lyá zó nak a fel hí vás,

va la mint az ÁPF V. pont ja sze rint ér vé nyes és tel jes pá lyá za ti ké rel met és an nak mel lék le te it kell be nyúj ta nia pá lyá za ti
díj meg fi ze té se mel lett.

Az el já rás har ma dik sza ka szá ban a bi zott ság a pá lyá za ti ké rel mek be nyúj tó it sze mé lyes, leg fel jebb 30 per ces kon zul -
tá ci ó ra hív ja be 2012. feb ru ár 9-e feb ru ár 23-a kö zött.

Az egy film al ko tás ra ju tó tá mo ga tás ön ál ló is me ret ter jesz tõ film ese té ben 10 000 000 fo rint, két- vagy há rom ré szes is -
me ret ter jesz tõ film-so ro zat ese té ben pe dig epizódonként 7 000 000 forint.

A pá lyá za ti fel hí vás, az el já rás el sõ sza ka szá ban elekt ro ni ku san be kül den dõ pá lyá za ti adat lap, va la mint az el já rás má -
so dik sza ka szá ban be nyúj tan dó pá lyá za ti ké re lem és an nak kap cso ló dó mel lék le tei, to váb bá a be mu ta tást vál la ló mé dia -
szol gál ta tó nyi lat ko za ta le tölt he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Támogatási területe
honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

IV.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 137. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Mé dia ta nács ál tal jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá -
lyá za ti Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alap ján

há rom sza ka szos pá lyá za ti el já rást hir det meg ani má ci ós fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra
90 000 000 fo rint ke ret összeg ben

(ANIMACIO2011).

A pá lyá za ti el já rás há rom egy más ra épü lõ sza kasz ból áll.
Az el sõ sza kasz ban a ma xi mum egy ol da las dra ma tur gi ai le írást tar tal ma zó szi nop szis (film terv) elekt ro ni kus úton tör -

té nõ be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2011. no vem ber 29-e.
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Az el já rás má so dik sza ka szá nak be adá si nap ján, az az 2012. ja nu ár 24-én 9 és 16 óra kö zött a pá lyá zó nak a fel hí vás,
va la mint az ÁPF V. pont ja sze rint ér vé nyes és tel jes pá lyá za ti ké rel met és an nak mel lék le te it kell be nyúj ta nia pá lyá za ti
díj meg fi ze té se mel lett.

Az el já rás har ma dik sza ka szá ban a bi zott ság a pá lyá za ti ké rel mek be nyúj tó it sze mé lyes, leg fel jebb 30 per ces kon zul -
tá ci ó ra hív ja be 2012. feb ru ár 16-a és már ci us 1-je kö zött.

Az egy ani má ci ós film al ko tás ra ju tó tá mo ga tás leg fel jebb 15 000 000 fo rint.

A pá lyá za ti fel hí vás, az el já rás el sõ sza ka szá ban elekt ro ni ku san be kül den dõ pá lyá za ti adat lap, va la mint az el já rás má -
so dik sza ka szá ban be nyúj tan dó pá lyá za ti ké re lem és an nak kap cso ló dó mel lék le tei, to váb bá a be mu ta tást vál la ló mé dia -
szol gál ta tó nyi lat ko za ta le tölt he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te hon lap já -
ról (http://ta mo ga tas.mtva.hu/).

V.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 137. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Mé dia ta nács ál tal jó vá ha gyott Ál ta lá nos
 Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alap ján

há rom sza ka szos pá lyá za ti el já rást hir det meg do ku men tum fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra
140 000 000 fo rint ke ret összeg ben

(DOKFILM2011).

A pá lyá za ti el já rás há rom egy más ra épü lõ sza kasz ból áll.

Az el sõ sza kasz ban a ma xi mum egy ol da las dra ma tur gi ai le írást tar tal ma zó szi nop szis (film terv) elekt ro ni kus úton tör -
té nõ be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2011. no vem ber 29-e.

Az el já rás má so dik sza ka szá nak be adá si nap ján, az az 2012. ja nu ár 19-én 9 és 16 óra kö zött a pá lyá zó nak a fel hí vás,
va la mint az ÁPF V. pont ja sze rint ér vé nyes és tel jes pá lyá za ti ké rel met és an nak mel lék le te it kell be nyúj ta nia pá lyá za ti
díj meg fi ze té se mel lett.

Az el já rás har ma dik sza ka szá ban a bi zott ság a pá lyá za ti ké rel mek be nyúj tó it sze mé lyes, leg fel jebb 30 per ces kon zul -
tá ci ó ra hív ja be 2012. feb ru ár 16-a és már ci us 1-je kö zött.

Az egy film al ko tás ra ju tó tá mo ga tás ön ál ló do ku men tum film ese té ben 8 000 000 fo rint, két- vagy há rom ré szes do ku -
men tum film-so ro zat ese té ben pe dig epi zó don ként 6 000 000 forint.

A pá lyá za ti fel hí vás, az el já rás el sõ sza ka szá ban elekt ro ni ku san be kül den dõ pá lyá za ti adat lap, va la mint az el já rás má -
so dik sza ka szá ban be nyúj tan dó pá lyá za ti ké re lem és an nak kap cso ló dó mel lék le tei, to váb bá a be mu ta tást vál la ló mé dia -
szol gál ta tó nyi lat ko za ta le tölt he tõk a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Támogatási területe
honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
ve zér igaz ga tó-he lyet tes

 Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó 
és Va gyon ke ze lõ Alap 
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FELHÍVÁS
a XI. Or szá gos és Ha tá ron Tú li Kö zép is ko lai Arany Já nos Bal la da mon dó Versenyre

A Nagy kõ rös Vá ros Ön kor mány za ta és az Arany Já nos Tár sa ság fel hí vás sal for dul az or szág va la mennyi kö zép is ko lá -
já hoz, va la mint a ha zánk kal szom szé dos or szá gok ma gyar tan nyel vû, azo nos is ko la tí pu sú és év fo lya mú (élet ko rú) kö -
zép is ko lá i hoz, hogy te gyék le he tõ vé a 14–19 éves (9–12. év fo lyam) ta nu ló ik szá má ra a XI. Or szá gos és Ha tá ron Tú li
Kö zép is ko lai Arany Já nos Bal la da mon dó Ver se nyen va ló rész vé telt.

A ver seny anya ga:

A) Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó Arany Já nos bal la da a kö vet ke zõk kö zül:

– Szon di két ap ród ja

– Zách Klá ra

– Ten ge ri hán tás

B) Két sza ba don vá lasz tott Arany Já nos bal la da

A Nagy kõ rö sön meg ren de zen dõ or szá gos dön tõ be in téz mé nyen ként ma xi mum 2 fõ vel le het ne vez ni.

A részt ve võ ta nu lók ne ve zé sét 2012. ja nu ár 20-ig (kü lön ne ve zé si la pon) a kö zép is ko lák jut tat ják el a kö vet ke zõ cím re:

Arany Já nos Kul tu rá lis Köz pont, 2750 Nagy kõ rös, Sza bad ság tér 7.

Tel.: 53/550-040, fax.: 53/550-048, e-ma il: mu vi ro da@ko ro si kul tu ra.hu

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 2–3.

A ver seny zõ ket a zsû ri arany – ezüst – bronz fo ko zat tal és kü lön dí jak kal ju tal maz za.

A ta nu lók ne ve zé si dí ja: 3000 Ft/fõ

Szál lás költ ség: 2000 Ft/fõ/éj

Kí sé rõ/k rész vé te li dí ja (szál lás): 2500 Ft/fõ/éj

Ét ke zé si költ sé gek:

– Reg ge li: 350 Ft

– Ebéd: 650 Ft

– Va cso ra: 500 Ft

A ta nu ló kat és a kí sé rõ ta ná ra i kat 2012. feb ru ár 1-jé tõl írás ban tá jé koz tat juk a to váb bi ten ni va lók ról.

Szak mai re fe rens:

Pro hász ká né Szá raz Eri ka mû ve lõ dés szer ve zõ

Tel.: 53/550-044, e-ma il: mu vi ro da@ko ro si kul tu ra.hu

A ne ve zé si lap le tölt he tõ és to váb bi rész le tes in for má ció ol vas ha tó:

http://www.ko ro si kul tu ra.hu/con tent/muv_koz pont/bal la da mon do web la pon.

Nagy kõ rös Vá ros Ön kor mány zat Arany Já nos Kul tu rá lis Köz pont

Arany Já nos Tár sa ság Nagy kõ rös
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

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