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JOGSZABÁLYOK
2011. évi CXXXII.
törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl,
valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsõoktatásról*
A magyar felsõoktatási rendszer részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenységének célja a közigazgatást,
a hon- és rendvédelmet érintõ tevékenységet végzõ szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti
utánpótlásának biztosítása, valamint az egységesülõ közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése. Az
intézménynek a tiszti utánpótlás képzése során tekintettel
kell lennie a Magyar Honvédség és a rendészeti szervek
feladataira, sajátos szolgálati és életviszonyaira, valamint
az egyes hivatásrendek képzési és kiképzési rendszereiben
elõzetesen megszerzett ismeretekre is. E képzési feladatok
megvalósításához szükséges vezetõi, oktatói és hallgatói
jogállás, a fenntartói jogok, a finanszírozás, valamint az
Egyetem irányításának, szervezetének és mûködésének
szabályozása érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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2. §

Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a felsõoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Ftv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. §
E törvény alkalmazásában
1. közigazgatási felsõoktatás: a köztisztviselõi és kormánytisztviselõi életpályára felkészítõ közigazgatási képzési ág alapképzési szakjai, valamint a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési szakok;
2. rendészeti felsõoktatás: a rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében indított, a rendészeti képzési ág alapképzési szakjai, valamint a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési szakok;
3. katonai felsõoktatás: a honvédtiszti életpályára történõ felkészítés, valamint a honvédelmi terület civil szakembereinek felkészítése érdekében indított védelmi és katonai képzési ágak alapképzési szakjai, valamint a hozzájuk
kapcsolódó mesterképzési szakok. A katonai felsõoktatás
részét képezõ honvédtiszti alap- és mesterképzés a haza
fegyveres szolgálatára és a parancsnoki feladatok ellátására irányuló felkészítésre is kiterjed;
4. nemzetbiztonsági felsõoktatás: a nemzetbiztonsági
ágazat szakembereinek felkészítése érdekében indított
nemzetbiztonsági alapképzési szak, valamint a hozzá kapcsolódó mesterképzési szak.

1. §
(1) A törvény hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban:
Egyetem) és a Magyarország területén közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatási tevékenységet folytató intézményekre, továbbá a feladatellátásban közremûködõ szervezetekre,
b) a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatási tevékenységre, továbbá az azzal összefüggõ szolgáltató és igazgatási tevékenységre, ideértve
azon tevékenységet is, amelyet a magyar felsõoktatási intézmények Magyarország területén kívül folytatnak, valamint
c) az a) pont szerinti intézmények alapítóira, fenntartóira, továbbá kizárólag az Egyetem tekintetében, annak oktatóira, tudományos kutatóira és más alkalmazottjaira,
hallgatóira, támogatóira és az oda jelentkezõkre.
(2) Az Egyetem külföldi hallgatójának jogállására
e törvényt kell alkalmazni, ha jogszabály vagy a képzésrõl
szóló megállapodás eltérõen nem rendelkezik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 10-i ülésnapján fogadta el.

II. FEJEZET
A FENNTARTÓI TESTÜLET
4. §
Az Egyetem fenntartói jogait Fenntartói Testület (a továbbiakban: FT) útján
a) a közigazgatás-fejlesztésért,
b) a honvédelemért és
c) a rendészetért
felelõs miniszterek (a továbbiakban együtt: fenntartó miniszterek) közösen gyakorolják.
5. §
Az FT
a) kiírja a rektori pályázatot,
b) dönt az Egyetem államilag támogatott és költségtérítéses képzésre felvehetõ hallgatói létszámának szakonkénti megosztásáról,
c) elfogadja az intézményfejlesztési tervet, valamint a minõsített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabályzatot,
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d) meghatározza az Egyetemen magasabb vezetõi és vezetõi megbízással rendelkezõk számát úgy, hogy eltérhet
az Ftv.-ben foglalt elõírásoktól,
e) benyújtja a Kormányhoz az éves költségvetési beszámolót és a támogatási tervet,
f) ellenõrzi az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszerûségét,
g) törvényességi ellenõrzést gyakorol az Egyetem felett,
h) gyakorolja az Egyetem részére nyújtott támogatás
felhasználása feletti belsõ ellenõrzési jogkörét, valamint
i) meghatározza a szakmai ellenõrzés rendszerét.
6. §
Az FT képviselõjét a szenátus és a kari tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.

7. §
(1) A szenátus alábbi döntései az FT jóváhagyásával
válnak érvényessé:
a) az Egyetem képzési és kutatási programjának elfogadása,
b) a szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a minõségfejlesztési program elfogadása,
c) a minõség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveinek elfogadása,
d) az elemi költségvetés, az éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási terv és végrehajtásának ütemterve, továbbá a vagyongazdálkodási terv elfogadása,
e) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves
beszámoló elfogadása,
f) fejlesztés indítása, továbbá
g) az Egyetem költségvetésének elfogadása.
(2) Az FT a döntési javaslatoknak az alapító okirattal és
az ágazati humánpolitikai igényekkel való összhangját,
egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való megfelelõségét vizsgálja.
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(2) Az FT a hatáskörébe tartozó ügyekben határozattal
dönt a három tag egyhangú igen szavazatával. Bármilyen
más szavazati arány nemleges döntésnek minõsül.
(3) Az FT ügyviteli és döntés-elõkészítõ feladatait az
FT ügyvivõ irányításával az FT hivatala látja el.

III. FEJEZET
AZ EGYETEM SZENÁTUSA
10. §
(1) A szenátus az alapító okiratban és az FT határozataiban foglaltaknak megfelelõen határozza meg az Egyetem
képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenõrzi azok végrehajtását.
(2) A szenátus javaslatot tesz az FT-nek az intézményfejlesztési terv elfogadására. Az intézményfejlesztési terv
magában foglalja a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát is.
(3) A szenátus véleményt nyilvánít a rektori és magasabb vezetõi pályázatokról.
11. §
(1) A szenátus létszáma harmincöt fõ.
(2) A rektor és a dékánok hivatalból tagjai a szenátusnak.
(3) A szenátus választott tagjai:
a) karonként két egyetemi tanár vagy docens,
b) karonként két adjunktus vagy tanársegéd,
c) karonként egy nem oktatói munkakörben dolgozó tanár,
d) karonként egy egyéb munkakörben foglalkoztatott.
(4) A szenátus delegált tagjai:
a) az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke és a kari
hallgatói önkormányzatokból karonként három hallgató,
b) karonként egy reprezentatív szakszervezeti képviselõ.

12. §
Az Egyetemen gazdasági tanács nem mûködik.

8. §
Az FT a hatáskörei gyakorlása során tiszteletben tartja
az Egyetem önállóságát a kutatás és tanítás tartalmának és
módszereinek meghatározásában.

IV. FEJEZET
AZ EGYETEM ALKALMAZOTTAI ÉS VEZETÕI
1. Az alkalmazottakra vonatkozó szabályok
13. §

9. §
(1) Az FT tagjai közül hat hónapra – váltásos rendszerben – ügyvivõt választ. Az FT ülését az ügyvivõ vezeti, aki
egyúttal gondoskodik a döntések elõkészítésével és azok
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról is.

Az Egyetemen munkakört, vezetõi beosztást
a) közalkalmazott,
b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó állomány tagja vezényléssel, valamint
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c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó állomány tagja vezényléssel
tölthet be.
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(3) A gazdasági fõigazgató személyérõl az FT az állami
vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével
dönt.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vezetõ megbízását – a saját
kérésére vagy a szenátus javaslatára – a rektor az FT elõzetes egyetértésével a határidõ lejárta elõtt visszavonhatja.

14. §
A közalkalmazott oktató, tudományos kutató és tanár
a munkahelyén pártpolitikától mentes magatartást köteles
tanúsítani.

15. §
(1) Az egyetemi tanári munkakörre a pályázatot a rektor
írja ki.
(2) Az egyetemi tanári pályázatokat a szenátus bírálja el
és rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatot benyújtó
személyek közül az FT egyetértésével választott jelölttel
létesíthet jogviszonyt.

16. §
(1) Ha a közalkalmazott vezetõ, oktató, tudományos kutató és tanár hivatásos állományba kerül, a betöltött beosztását, munkakörét újabb pályázat elnyerése nélkül jogosult
ellátni.
(2) Az az oktató, tudományos kutató és tanár, akinek
a hivatásos szolgálati viszonya neki fel nem róható okból
megszûnt vagy aki a hivatásos szolgálat felsõ korhatárát
elérte, kérésére állományviszonyának megváltoztatása
mellett közalkalmazottként, pályázat kiírása nélkül, az
eredeti munkakörében tovább foglalkoztatható, ha a munkakör ellátása nincs hivatásos szolgálati viszonyhoz kötve.
(3) A (2) bekezdés szerinti felróhatóság szempontjából
a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésekor kiadott
szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás az irányadó.

2. A vezetõkre vonatkozó szabályok
17. §
A vezetõi beosztásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni.

18. §
(1) A rektorhelyettest, a dékánt és a fõtitkárt a rektor az
FT elõzetes egyetértésével bízza meg.
(2) Rektorhelyettesi, illetve dékáni vezetõi megbízást
egyetemi tanár és egyetemi docens kaphat.

19. §
(1) Az Egyetem karhoz tartozó oktatási szervezeti egységeinek vezetõit a dékán javaslatára a kari tanács véleményének mérlegelésével a rektor bízza meg.
(2) Az Egyetem rendészeti szolgálati ismereteket oktató
szervezeti egységeinek vezetõit az oktatott szakterület szerint illetékes országos parancsnok véleményét kikérve kell
megbízni, illetve megbízásukat visszavonni.

20. §
A rektor köteles a képzési program honvédelemmel
kapcsolatos katonai-szakmai követelményei vonatkozásában a Honvéd Vezérkar fõnöke, a rendészeti ágazat rendészeti szakmai követelményei vonatkozásában az érintett
országos parancsnok egyetértését beszerezni.

V. FEJEZET
AZ EGYETEM HALLGATÓI
21. §
Hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthetõ,
aki büntetlen elõéletû.

22. §
A honvédtiszti alap- és mesterképzésben, valamint
a rendészeti képzésben nem létesíthetõ hallgatói jogviszony azzal,
a) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény
elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben
megállapította,
aa) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi
vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
ab) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el
nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
ac) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított
nyolc évig,
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ad) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított öt évig,
ae) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
af) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ag) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított három évig, valamint
b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés
jogerõre emelkedésétõl számított három évig,
c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig,
d) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs
bejezéséig.

23. §
(1) Azt a tényt, hogy a 21. és 22. §-ban meghatározott
kizáró ok nem áll fenn,
a) az Egyetemre történõ beiratkozáskor a hallgatói jogviszonyt létesíteni kívánó személy,
b) a hallgatói jogviszony fennállása alatt az Egyetem
írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidõn belül a hallgatón kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen
a hallgató haladéktalanul
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(2) Az Egyetem a hallgatói jogviszony fennállása alatt
írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a hallgatót annak igazolására, hogy vele
szemben nem áll fenn a 21. és 22. §-ban meghatározott kizáró ok. Ha a hallgató igazolja, hogy vele szemben nem áll
fenn a 21. és 22. §-ban meghatározott kizáró ok, az Egyetem az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(3) Az Egyetem az (1) bekezdésben meghatározottak
alapján megismert személyes adatokat a 21. és 22. §-ban
meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
a) a hallgatói jogviszony létesítésérõl meghozott döntés
idõpontjáig,
b) a hallgatói jogviszony létesítése és fennállása esetén
a hallgatói jogviszony megszûnéséig
kezeli.
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24. §

A honvédtiszti alapképzésre és a rendészeti képzés nappali munkarendben történõ alapképzésére az a 18. életévét
betöltött, de 25 évesnél – a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjai esetében 30 évesnél – nem idõsebb, cselekvõképes, magyar állampolgársággal rendelkezõ személy vehetõ fel, aki a jelentkezõk egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben
elõírt alkalmassági követelményeknek megfelel. A honvédtiszti alapképzés tekintetében további feltétel, hogy
a hallgató vállalja a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés
idejére.
25. §
A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ
hallgató hallgatói jogviszonya különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelõzése érdekében elrendelt közremûködés idején szünetelhet. A hallgatói jogviszony ettõl
eltérõ szüneteltetését a Honvéd Vezérkar fõnöke engedélyezheti.
26. §
(1) Az Egyetem vezetõi és oktatói a honvéd tisztjelöltek, illetve a rendészeti képzésben részt vevõ hallgató vonatkozásában elöljárói vagy felettesi jogkör gyakorlására
jogosultak az általuk vezetett foglalkozásokon.
(2) Az Egyetem a katonai képzés folytatása érdekében
együttmûködik az Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljjal.
27. §
(1) A hallgató köteles a beiratkozást megelõzõen fogadalmat tenni és a hallgatói jogviszonya alatt fogadalmához
méltó magatartást tanúsítani.
(2) A hallgató az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének megtartása érdekében, az Ftv. 46. § (7) bekezdés
c) pontjától eltérõen, vélt vagy valós jogsérelmérõl az ezzel kapcsolatos jogorvoslati, hatósági, illetve bírósági eljárás jogerõs lezárását követõen tájékoztathatja a nyilvánosságot.
(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás a hallgató jogorvoslati jogának tiszteletben tartása érdekében az Egyetemet is terheli.
(4) A fogadalom szövegét az Egyetem tanulmányi és
vizsgaszabályzata tartalmazza.
28. §
A hallgató a tanulmányi feladatainak ellátása során köteles tartózkodni a politikai tevékenységtõl. Az Egyete-
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men, annak kollégiumában, valamint a gyakorlat teljesítésének helyén politikai szervezet képviselõjeként vagy
megbízottjaként politikai véleményt nem nyilváníthat,
más személy politikai véleményét nem befolyásolhatja.

29. §
Az a hallgató, aki a közigazgatás szervei, a Magyar
Honvédség vagy a rendvédelmi szervek törvényben meghatározott feladataival összeegyeztethetetlen célú vagy tevékenységet folytató szervezethez tartozik, a hallgatói
jogviszony idõtartamára köteles a tagsági viszonyát felfüggeszteni, és az azzal összefüggõ tevékenységét mellõzni. Abban a kérdésben, hogy mely szervezetet kell e körbe
tartozónak tekinteni, az érintett szerv állásfoglalásának
kikérésével a hallgató kara szerinti dékán dönt.

30. §
(1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ
hallgató köteles különösen
a) részt venni a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés a)–f) pontja és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában,
b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az
ehhez szükséges kiképzésben, illetve az Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj által szervezett tanórán kívüli
katonai felkészítésen,
c) õr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, katonai
rendészeti szolgálatot, valamint díszelgési és kegyeleti
feladatokat ellátni,
d) kijelölés alapján alegységparancsnoki feladatokat
ellátni,
e) megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapot
idején egyéb katonai feladat ellátására,
f) közremûködni a honvédelmi nevelés programjának
megvalósításában, valamint
g) a Honvéd Vezérkar fõnöke által elrendelt feladatokat
ellátni.
(2) A rendészeti képzésben részt vevõ hallgató köteles
aktívan részt venni az oktatási-nevelési folyamatban, felkészülni a választott életpálya megkezdésére. Szolgálati
feladatként köteles különösen:
a) részt venni a rendészeti kiképzési-nevelési egység által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
b) részt venni az alapkiképzésben és szakkiképzésben,
valamint díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
c) õr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
d) alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
e) szakmai gyakorlatokat teljesíteni,

24. szám

f) különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelõzése érdekében elrendelt közremûködés idején egyéb
rendészeti feladat ellátására, valamint
g) a rendészetért felelõs miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.
(3) A rendészeti képzés nappali munkarendben tanuló
hivatásos állományú hallgatóját a (2) bekezdés c), f) és
g) pontjaiban, ösztöndíjas hallgatóját a (2) bekezdés
f) pontban rögzített feladatok végrehajtásáért külön jogszabályban meghatározott térítés illeti meg, amelyet az
adott rendvédelmi szerv költségvetésében kell biztosítani.
Az érintett hallgató számára a térítést az adott rendvédelmi
szerv folyósítja.
(4) A szakmai gyakorlat teljesítése során a hallgató állományviszonyának megfelelõen jogosult, illetve köteles
a szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közremûködni, bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt
venni, részfeladatokat felügyelet mellett végrehajtani.
(5) Az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés f) és
g) pontjában meghatározott feladatok ellátásában részt vevõ hallgató tanulmányi kötelezettségeinek a feladatellátás
ideje alatti mulasztását a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon igazoltnak kell tekinteni, továbbá biztosítani kell számára a tanulmányi és vizsgakötelezettségei utólagos teljesítésének lehetõségét.

31. §
(1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ
hallgató, valamint a doktori képzésben részt vevõ hivatásos vagy szerzõdéses állományú hallgató külföldi tanulmányokat a Honvéd Vezérkar fõnökének engedélyével
folytathat. A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt
vevõ hallgató esetében vendéghallgatói és további (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítéséhez, valamint a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásához a Honvéd Vezérkar fõnökének elõzetes engedélye szükséges.
(2) A rendészeti felsõoktatási alap-, mester- és doktori
képzésben részt vevõ hivatásos állományú hallgató külföldi tanulmányokat, résztanulmányokat az adott rendvédelmi szerv országos parancsnokának elõzetes engedélyével
folytathat. Vendéghallgatói jogviszonyt, illetve további
(párhuzamos) hallgatói jogviszonyt az adott rendvédelmi
szerv országos parancsnokának elõzetes engedélyével létesíthet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt engedély megtagadását indokolni kell.

32. §
A hallgató jogviszonya megszûnik, ha az Egyetem az
igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma

24. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

alapján megállapítja, hogy a hallgatóval szemben fennáll
a 21. és 22. §-ban meghatározott kizáró ok, vagy ha a hallgató a 23. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja,
hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye.
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(2) A hallgatói önkormányzat közremûködik az oktatók
oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá véleményezési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és
hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.

VI. FEJEZET
AZ EGYETEM GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE
33. §
(1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ
hallgató hallgatói jogviszonya – az e törvényben és az
Ftv.-ben foglaltakon túlmenõen – megszûnik a rektor határozata alapján elbocsátással, a határozat jogerõre emelkedésének napján.
(2) A hallgatói jogviszony – a (4) bekezdésben foglalt
korlátozással – elbocsátással akkor szüntethetõ meg, ha
a) az Egyetemen a hallgató által látogatott szak vagy
szakirány oktatása megszûnt,
b) a hallgató körülményeiben olyan változás állt be,
amelynek következtében már nem felel meg a felvételkor
támasztott alkalmassági követelményeknek,
c) a hallgató a tanulmányi kötelezettségét a tanulmányi
és vizsgaszabályzatban megengedett mértéket meghaladóan önhibájából nem teljesítette,
d) a honvéd tisztjelölti jogviszony alapján létesített hallgatói jogviszony esetén a honvéd tisztjelölti jogviszony
megszûnt, vagy
e) a hivatásos jogviszony alapján létesített hallgatói jogviszony esetén a hivatásos jogviszony megszûnt.
(3) Az Egyetem az elbocsátást köteles megindokolni.
Az indokolásból az elbocsátás okának világosan ki kell
tûnnie, továbbá szükség esetén az Egyetemnek kell bizonyítania, hogy az elbocsátás indoka valós és okszerû.
(4) A hallgató a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján csak
akkor bocsátható el, ha más intézménybe vagy az Egyetemen belül más szakra, illetve szakirányra nem irányítható
át, vagy ha az átirányítást a hallgató nem vállalta. Az átirányítási kötelezettségre nem hivatkozhat a hallgató, ha
a (2) bekezdés b) pontja szerinti körülményváltozás neki
felróható. A rendészeti képzésben részt vevõ hallgató átirányításához mind a korábbi, mind az új szaknak, illetve
szakiránynak megfelelõ állományviszony szerinti rendvédelmi szerv hozzájárulása szükséges.

35. §
Az Egyetem önállóan mûködõ és gazdálkodó központi
költségvetési szerv.

36. §
(1) Az Egyetem költségvetését a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani. A fenntartó miniszterek
megállapodása alapján kiegészítõ jelleggel költségvetési
támogatást a rendészetért és a honvédelemért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetében biztosít.
(2) A rendészeti képzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgató pénzbeli juttatásának fedezetét az ösztöndíj-szerzõdést kötõ rendvédelmi szerv, illetve Nemzeti Adó- és
Vámhivatal éves költségvetésében kell biztosítani.
(3) A katonai képzést folytató kar mûködésének dologi
feltételeit a honvédelemért felelõs miniszter biztosítja.
(4) Az FT és az FT hivatalának költségvetése az Egyetem költségvetésében szerepel.

37. §
A térítési díjból és a költségtérítésbõl befolyt összeget
az Egyetem és az adott kar a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott arányban jogosult felhasználni.

VII. FEJEZET
A MINÕSÍTETT ADAT VÉDELME AZ EGYETEMEN

34. §

38. §

(1) A hallgatói önkormányzat véleményezési jogot gyakorol a szervezeti és mûködési szabályzat elfogadásakor
és módosításakor, az alábbi körben:
a) tanulmányi és vizsgaszabályzat,
b) térítési és juttatási szabályzat,
c) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje.

(1) Az Egyetem vezetõje, oktatója, tudományos kutatója és más alkalmazottja, továbbá a hallgató a minõsített
adatot képezõ vagy azt tartalmazó találmányainak szabadalmaztatását, tudományos kutatásainak közzétételét csak
a (2) bekezdésben meghatározott, kar szerint illetékes miniszter engedélyével kezdeményezheti.
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(2) Találmányt, kutatási eredményt minõsített adattá
a) a közigazgatási képzést folytató kar tekintetében
a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter,
b) a katonai képzést folytató kar tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter,
c) a rendészeti képzést folytató kar és a katasztrófavédelmi képzésért felelõs oktatási szervezeti egység tekintetében a rendészetért felelõs miniszter,
d) a nemzetbiztonsági felsõoktatás tekintetében a rendészetért felelõs miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter közösen
minõsíthet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ának figyelembevételével.
(3) A (2) bekezdés szerinti minõsítés során az érintett
országos parancsnok véleményét ki kell kérni.

39. §
A minõsített adatot tartalmazó tananyaghordozók, dokumentációk, könyvtári segédletek minõsítése és megismerése a minõsített adat védelmére vonatkozó jogszabályok alapján az Egyetem minõsített adat védelmére vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint történhet.
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szerint megállapított létszámkereten belül a hallgatói létszámok intézményenkénti és – az Egyetem kivételével –
szakonkénti elosztását.
42. §
Az oktatásért felelõs miniszter a felsõoktatási intézmények mûködésével kapcsolatos eljárásaiban a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az illetékes felügyeletet gyakorló
miniszter egyetértésével dönt.
43. §
Az oktatásért felelõs miniszter alap- és mesterképzések
képzési és kimeneti követelményeit megállapító rendelete
a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az illetékes felügyeletet
gyakorló miniszter egyetértésével adható ki.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. Felhatalmazó rendelkezések

VIII. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI
ÉS KATONAI FELSÕOKTATÁS FELÜGYELETE
40. §
A közigazgatási felsõoktatás felügyeletét a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter, a rendészeti felsõoktatás
felügyeletét a rendészetért felelõs miniszter, a katonai felsõoktatás felügyeletét a honvédelemért felelõs miniszter,
a nemzetbiztonsági felsõoktatás felügyeletét pedig a rendészetért és a honvédelemért felelõs miniszter közösen látja el (a továbbiakban: felügyeletet gyakorló miniszterek).
A felügyelet a miniszterek részére e fejezetben meghatározott jogokat foglalja magában.

41. §
(1) Közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatási képzés az illetékes felügyeletet gyakorló
miniszter elõzetes engedélye alapján indulhat.
(2) Kormányhatározat állapítja meg a felügyeletet gyakorló miniszterek közös javaslatára a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás tekintetében az adott évben államilag támogatott és költségtérítéses képzésbe felvehetõ hallgatói létszámkeretet.
(3) A felügyeletet gyakorló miniszter az általa felügyelt
felsõoktatás vonatkozásában meghatározza a (2) bekezdés

44. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
szabályozza
a) az FT és hivatala mûködésének szabályait,
b) az Egyetem gazdálkodásának, finanszírozásának különös szabályait, valamint
c) az Egyetem hallgatóinak juttatásaival és az általuk fizetendõ egyes térítésekkel kapcsolatos szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelõs
miniszter, hogy – a honvédelemért és a rendészetért felelõs
miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg
a) a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az évenként felvehetõ
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait,
b) az Egyetemre történõ felvétel különös feltételeit, valamint
c) a külföldi hallgatók Egyetemre történõ felvételének,
jogállásának és tanulmányainak részletes szabályait.

4. Hatálybalépés
45. §
(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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(2) E törvény 3. §-a, 5. § b)–d) és i) pontja, 40–43. §-a
az e törvény kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(3) E törvény 1., 2. és 4. §-a, 5. § a) és e)–h) pontja,
6–39. §-a, 44. §-a, 46–52. §-a, valamint 55–56. §-a 2012.
január 1-jén lép hatályba.
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51. §

A 14., 25–26., 28–31. és 33. § rendelkezéseit 2012. január 1-jétõl azon alkalmazottakra és hallgatókra is alkalmazni kell, akiknek jogviszonya e törvény hatálybalépését
megelõzõen keletkezett.

5. Átmeneti rendelkezések

6. Módosító rendelkezések

46. §

52. §

Az Egyetem jogelõd intézményeinél alkalmazottak foglalkoztatásra irányuló jogviszonya és hallgatóinak hallgatói jogviszonya az Egyetemen folyamatos.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
46. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szolgálat az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – vezényléssel – a következõ szerveknél is teljesíthetõ]
„h) katonai képzést nem folytató felsõoktatási intézményeknél,”

47. §
(1) Az Egyetemen a fõiskolai oktatói munkaköröket
2016. szeptember 1-jéig egyetemi oktatói munkakörökre
kell átalakítani.
(2) A 11. § (3) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében
szereplõ egyetemi tanár és docens alatt 2016. szeptember
1-jéig fõiskolai tanárt is érteni kell.
(3) Az Egyetem rendészeti képzést folytató karán 2012.
január 31-ig létre kell hozni a rendészeti kiképzési-nevelési szervezeti egységet.
48. §
Az Egyetemen – a jogelõdnél indult alap- és mesterképzési szakokon, szakirányú továbbképzési szakokon, szakképzési programokban, valamint doktori képzéseken –
a képzés folytatásának feltételeit biztosítani kell addig,
amíg a 2011/2012. tanévre, illetve korábban felvett hallgatók nem fejezik be tanulmányaikat azon a szakon, amelyen
azt megkezdték. A korábban besorolt és felvett hallgatók
tanulmányaikat a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor hatályos képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott feltételek szerint fejezik be.

49. §
A 41. § (1) bekezdése tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter elõzetes engedélyére a 2013/2014-es
tanévtõl, az új belépõk számára induló képzések esetén van
szükség.
50. §
A 41. § (2) és (3) bekezdését a 2012/2013-as tanévre felvételre kerülõ hallgatói létszámra vonatkozóan kell elõször alkalmazni.

53. §
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
1. számú melléklete a melléklet szerint módosul.

54. §
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Áhtm.) 1. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az Országgyûlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), a központi államigazgatási szerv (vezetõje) által
önállóan, vagy a felsoroltak bármelyikével közösen (a továbbiakban: állami alapító) alapított alapítványt (közalapítványt), továbbá az állami alapító által államháztartáson
kívüli alapítóval közösen alapított alapítványt (közalapítványt) az állami alapító kérelmére a bíróság – nemperes eljárásban – akkor is megszünteti, ha azt az állami alapító arra hivatkozással kéri, hogy az alapítvány (közalapítvány)
céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, kizárólagos állami tulajdonban
álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság, illetve egyéb
közfeladatot ellátó szervezet által hatékonyabban megvalósítható. Ez esetben a megszûnt alapítvány (közalapítvány) vagyonát – cél szerinti feladatainak további ellátása
érdekében – az állami alapító a megszüntetési kérelemben
megjelölt központi költségvetési szerv, kizárólagos állami
tulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet rendelkezésére
bocsátja (nonprofit gazdasági társaság esetében apportként).”
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(2) Az Áhtm. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint megszüntetett alapítvány
(közalapítvány) vagyona – a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontjában lejárt tartozások kiegyenlítését követõen – a kérelemben megjelölt jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaság vagyonának részévé
válik (apport). Az alapítvány (közalapítvány) vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontját
követõen esedékessé váló kötelezettségei a nonprofit gazdasági társaságra szállnak át. A nonprofit gazdasági társaság vagyonává váló volt alapítványi (közalapítványi) vagyon kizárólag a megszûnt alapítvány (közalapítvány) célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is – a tagok (részvényesek) közötti felosztása
nélkül – csak e céloknak megfelelõen használható fel.”
(3) Az Áhtm. 2. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés, valamint az 1. § (6) bekezdése
szerinti nonprofit gazdasági társaság (3) bekezdés szerinti
megalapítására az alapítvány (közalapítvány) megszüntetésétõl függetlenül kerül sor. Az (1) bekezdés szerinti nonprofit gazdasági társaság alapításáról az állami alapító
(1) bekezdés szerinti alapítvány (közalapítvány) megszüntetésének kezdeményezését megelõzõen intézkedik.
A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti nonprofit gazdasági
társaság megalapítása körében nem vizsgálja az (1) bekezdés szerinti alapítvány (közalapítvány) megszûnését és annak jogkövetkezményeit.
(6) Az (1) bekezdés, valamint az 1. § (6) bekezdése szerinti nonprofit gazdasági társaság megalapítására és cégnyilvántartásba történõ bejegyzésére gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak alapján és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló törvény szerinti cégbejegyzési eljárás szabályainak
megfelelõen kerül sor. A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet kizárólag a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény nonprofit közhasznú gazdasági társaságokra irányadó elõírásai szerint
bírálja el, aminek során az eljáró cégbíróság kizárólag cégbejegyzési kérelemben, valamint a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 1., illetve 2 . számú mellékletében felsorolt, az adott cégformára vonatkozó, a gazdasági társaság megalapításakor szükséges mellékletekben foglaltak
alapján dönt. A cégbejegyzési kérelemhez egyéb melléklet, nyilatkozat, vagy okirat csatolását az eljáró cégbíróság
hiánypótlásra felhívó végzésben sem írhatja elõ. Az eljáró
cégbíróság a gazdasági társaságot a cégjegyzékbe a kérelemben foglalt adatokkal bejegyzi, amennyiben a kérelem,
valamint annak az elõbbiek szerinti mellékletei a törvényben foglaltaknak megfelelnek.”
(4) Az Áhtm. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Ha a Kormány a 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az általa vagy államháztartáson kívüli
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más alapítóval közösen alapított alapítvány (közalapítvány) megszüntetésérõl dönt, az alapítvány (közalapítvány) nevében tett kötelezettséget vállaló vagy egyébként
a vagyonát terhelõ jognyilatkozatok érvényességéhez, ide
értve a bankszámla feletti rendelkezést is, a Kormány erre
vonatkozó – (3) bekezdés szerinti – döntése esetén a Kormány által kijelölt személy jóváhagyása szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a megszüntetési
döntéssel érintett alapítvány (közalapítvány) által alapított
egyszemélyes gazdasági társaság jognyilatkozatai tekintetében is alkalmazni kell.
(3) A Kormány nyilvános határozatában dönthet az
(1) bekezdés szerinti személy kijelölésérõl. A Kormány erre vonatkozó döntése esetén az (1) bekezdés szerinti személy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkörét
a Kormány erre vonatkozó nyilvános határozatának közzétételét követõen gyakorolja.”
(5) Az Áhtm. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az állami alapító kérelmére az 1. § (4) bekezdése,
az 1. § (6) bekezdése, valamint a 2. § (1) bekezdése szerint
megindított megszüntetési eljárást a kérelem benyújtásától
számított 15 napon belül kell lefolytatni.”
(6) Az Áhtm. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állami alapító kérelmére az általa alapított alapítvány (közalapítvány), továbbá az állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítvány (közalapítvány) 1. § (4) bekezdése, 1. § (6) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szerinti megszüntetése esetén az állami alapító felelõssége a megszûnt alapítvány
(közalapítvány) vagyonáról e törvényben foglaltak szerint
gondoskodni. A megszüntetési eljárás során az eljáró bíróság a megszüntetésre kerülõ alapítvány (közalapítvány)
vagyonát kizárólag az alapítvány (közalapítvány) utolsó
éves beszámolója, közhasznúsági jelentése, valamint az
állami alapító nyilatkozata alapján vizsgálhatja. Az állami
alapító áll helyt, ha az általa tett nyilatkozatban foglaltak
valótlansága miatt az alapítvány (közalapítvány) hitelezõjét kár éri.”
(7) Az Áhtm. a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § E törvénynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: 1. módosító törvény) megállapított 1. § (6) bekezdését, 2. § (2), (5)–(6) bekezdését, 2/A. §-át, 4. § (4) bekezdését az 1. módosító törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

55. §
A
a) fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
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38. § (2) bekezdésében a „katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények” szövegrész helyébe a „rendészeti
képzést folytató felsõoktatási intézmény”,
b) katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 24. § (1) bekezdésében az „e törvény” szövegrész helyébe a „külön jogszabály”, 26. §
(2) bekezdésében az „A Rendõrtiszti Fõiskolán” szövegrész helyébe az „Az intézményen”, 26. § (3) bekezdésében
az „a Rendõrtiszti Fõiskolát” szövegrész helyébe az „az intézményt”, 34. § (2) bekezdésében a „Rendõrtiszti Fõiskola polgári hallgatója” szövegrész helyébe a „rendészeti
képzésben részt vevõ polgári hallgató”, 34/H. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott idõszakban” szövegrész helyébe az „a váratlan támadás idején”,
c) Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
49. § (2) bekezdésében a „katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „katonai, illetve
rendészeti képzést folytató felsõoktatási intézmény”, 49. §
(6) bekezdésében és 55. § (2) bekezdésében a „katonai felsõoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „katonai
képzést folytató felsõoktatási intézmény”,
d) felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
127. § (2) bekezdésében a „katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közszolgálati Egyetem”
szöveg lép.

7. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
56. §
(1) Hatályát veszti
a) a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja, 1. §
(2) bekezdése, 2. § d), e), h) és i) pontja, 3–6. §-a, 7/A. §-a,
8. §-a, 10–23. §-a, 25. §-a, 31. § (1) bekezdés a) pontja,
34. § (1) bekezdése, 34/A. §-a, 34/B. § (3) és (5) bekezdése, 34/C–34/D. §-a, 34/J. § (1) bekezdése, 34/K. § (1) bekezdésében a „pedig e törvény szabályai alapján” szövegrész, 34/L. §-a, 34/M. § (1) és (4) bekezdése, 34/N. §-a,
34/R–36. §-a, 37.§ (2) bekezdése, 37/A. §-a, 41/A–48. §-a
és 50. §-a, valamint
b) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
140. §-a és azt megelõzõ alcím, valamint 148. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti 2012. január 2-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi XXXVI. törvény
1–13. és 19. §-a.
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(3) Hatályát veszti 2013. január 2-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi
XXXVI. törvény.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet a 2011. évi CXXXII. törvényhez
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
1. számú melléklet „Nem állami fõiskolák” része helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Nem állami fõiskolák
A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola, Budapest
Adventista Teológiai Fõiskola, Pécel
Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest
Apor Vilmos Katolikus Fõiskola, Vác
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola, Budapest
Budapest Kortárstánc Fõiskola, Budapest
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest
Edutus Fõiskola, Tatabánya
Egri Hittudományi Fõiskola, Eger
Esztergomi Hittudományi Fõiskola, Esztergom
Gábor Dénes Fõiskola, Budapest
Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola, Szeged
Golgota Teológiai Fõiskola, Vajta
Gyõri Hittudományi Fõiskola, Gyõr
IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola, Budapest
Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, Budapest
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola, Pécs
Pünkösdi Teológiai Fõiskola, Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola, Budapest
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, Budapest
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola,
Nyíregyháza
Szent Bernát Hittudományi Fõiskola, Zirc
Szent Pál Akadémia, Budapest
Tomori Pál Fõiskola, Kalocsa
Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola, Veszprém
Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Budapest
Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest
Zsigmond Király Fõiskola, Budapest”
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A Kormány
225/2011. (X. 24.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl
szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt
eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §
A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl
szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NSZFI r.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: Intézet) központi hivatal. Az Intézetnek a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény szerinti irányítását a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el.
(2) Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
(3) Az Intézet székhelye Budapest.”

2. §
Az NSZFI r. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Intézet vezetõje a fõigazgató, akit munkájában fõigazgató-helyettesek segítenek. A fõigazgatót határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel.
A fõigazgató-helyettest határozatlan idõtartamra, a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A munkáltatói jogokat a fõigazgató felett a miniszter, a fõigazgató-helyettes felett – a kinevezés és felmentés kivételével –
a fõigazgató gyakorolja.
(2) A fõigazgató helyettes államtitkári, a fõigazgató-helyettes minisztériumi fõosztályvezetõi illetményre jogosult.
(3) Az Intézet alkalmazásában álló kormánytisztviselõk
felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
A munkáltatói jogokat a fõigazgató – a kinevezés, a felmentés, valamint a vezetõi megbízás és annak visszavo-
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nása kivételével – az Intézet vezetõ beosztású munkatársára ruházhatja át.”
3. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2011. november hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
229/2011. (X. 28.) Korm.
rendelete
a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl,
valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §
A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint
a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
A Rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
3. §
A Rendelet 2/A. számú melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 43–54. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt
kreditek száma]

„
43. jogi

igazságügyi

igazságügyi igazgatási

44.

munkajogi

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

45. közigazgatási,
rendészeti és
46. katonai

közigazgatási

igazgatásszervezõ

47.

rendészeti

180

180

nemzetközi igazgatási
bûnügyi igazgatási*
(pl. bûnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó,
pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

48.

rendészeti igazgatási*
(pl. biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti,
igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és
jövedéki igazgatási, migrációs szakirányokkal)

49.

büntetés-végrehajtási nevelõ

180

50.

nemzetbiztonsági

nemzetbiztonsági

180

51.

honvédelmi és
katonai

biztonság- és védelempolitikai

180

52.

védelmi igazgatási

53.

katonai vezetõi

54.

katonai gazdálkodási

210

”
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2. melléklet a 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez
1. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 127–137. pontja helyébe a következõ rendelkezés 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. jogi

jogász

128.

munkaügyi és
munkaügyi és
társadalomtársadalombiztosítási igazgatási biztosítási igazgatási

120

kriminológia4

129.

300

120

4

130. közigazgatási,
igazgatásszervezõ
ren
dé
sze
ti
és
ka
to
nai
131.
nemzetközi
igazgatási

közigazgatási

120

európai és
nemzetközi
igazgatás4

120

132.

védelmi igazgatási

védelmi igazgatási

120

133.

biztonság- és
védelempolitikai

biztonság- és
védelempolitikai

120

134.

nemzetbiztonsági

nemzetbiztonsági

120

135.

katonai vezetõi

katonai vezetõi

136.

büntetésvégrehajtási nevelõ

büntetésvégrehajtási vezetõ

137.

rendészeti igazgatási rendészeti vezetõ4

90
120
120
”

2. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a 137. pontot követõen a következõ 137/a. ponttal 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]

„
biztonsági szervezõ4

137/a.

120
”

3. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a 175. pontot követõen a következõ 175/a. ponttal egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

[mûszaki]

[mûszaki földtudományi]

c) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz
rendelt kreditek száma]

„
175/a.

olajmérnöki
mesterképzési szak
(kizárólag angol
nyelvû képzés)

120

”
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4. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a 203. pontot követõen a következõ 203/a. ponttal egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

[orvos- és
egészségtudomány]

[ápolás és betegellátás
(ápoló, dietetikus,
gyógytornász, mentõtiszt,
szülésznõ szakirányokkal)]

c) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz rendelt
kreditek száma]

„
203/a.

90

fizioterápia

”
5. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a 242. pontot követõen a következõ 242/a. ponttal egészül ki:
[a) Képzési terület

[mûvészet]

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló
mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan
képzések

e) A mester-szakhoz rendelt
kreditek száma]

[építõmûvészet]

„
242/a.

120

tájépítész és
kertmûvész4

”
6. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 305–306. ponttal 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.

mûvészet

306. mûvészetközvetítés

120

kortárs mûvészetelméleti és kurátori
ismeretek

120

mozgóképkultúra és mozgóképmûvész
médiaismeret

”
3. melléklet a 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez
A Rendelet 2/A. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 2. és 3. pontokkal egészül ki.
[a) Képzési szint

b) Képzési terület

c) Képzési ág

d) Szak elnevezése
magyarul és angolul

e) Szakhoz rendelt
kreditek száma]

„
2. mesterképzés

társadalomtudomány

környezetpolitika
és menedzsment
(Environmental
Sciences Policy
and Management)

120

3. mesterképzés

társadalomtudomány

nemzetközi
közpolitika
(International
Public Policy)

120

”
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A nemzeti erõforrás miniszter
59/2011. (X. 25.) NEFMI
rendelete
a közoktatási tankönyvek
legmagasabb fogyasztói áráról szóló
13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
szakképzés szakmai tankönyvei tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1–5. mellékletében a „2011/2012. TANÉV” szövegrész helyébe a „2012/2013. TANÉV” szöveg lép.

24. szám

tervezet keretében a nemzeti erõforrás miniszterrel, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködésben készítse el a felsõoktatási intézmények mûködéséhez esetlegesen szükséges
speciális államháztartási szabályok tervezetét, és ezt terjessze a Kormány elé.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. november 15.
2. Az 1. pontban meghatározott feladat kapcsán a Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a felsõoktatási intézmények mûködéséhez szükséges speciális államháztartási szabályok elkészítésére munkacsoportot
hozzon létre a nemzeti erõforrás miniszter, a közigazgatási
és igazságügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter
bevonásával.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
3. §
(1) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 1. § (4) bekezdése, valamint
7–8. §-a.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

HATÁROZATOK
A Kormány
1355/2011. (X. 21.) Korm.
határozata
az állami fenntartású felsõoktatási intézmények
mûködéséhez szükséges kormányzati intézkedésekrõl
A Kormány a nemzeti felsõoktatási rendszerrõl szóló
törvénnyel összefüggésben a következõ feladatokat határozza meg:
1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert,
hogy az államháztartás új szabályait tartalmazó törvény-

3. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a közigazgatási és
igazságügyi miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködésben készítse el a nemzeti felsõoktatási
rendszerrõl szóló törvénnyel összefüggõ felsõoktatási finanszírozási szabályokat tartalmazó kormányrendeletet,
és ezt terjessze a Kormány elé.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. január 1.
4. A 3. pontban meghatározott feladat kapcsán a Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a kormányrendelet elkészítésére munkacsoportot hozzon létre a
nemzetgazdasági miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert,
hogy a Diákhitel rendszer átalakítására munkacsoportot
hozzon létre a nemzeti erõforrás miniszter, a közigazgatási
és igazságügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter
bevonásával.
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Felelõs:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
6. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy az állami felsõoktatási intézmények által elkészített
intézményfejlesztési tervek mérlegelését követõen a felsõoktatási intézményhálózat átalakítására vonatkozó elõterjesztést készítsen el, és azt terjessze a Kormány elé.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. december 1.
7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy a nemzeti erõforrás miniszter szakmai egyetértésével, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködésben készítse el a
felsõoktatási intézmények sajátos vagyongazdálkodására
vonatkozó törvénymódosítás tervezetét, és azt terjessze
a Kormány elé.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. január 1.
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8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, a nemzeti erõforrás miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködésben készítse el az egységes nemzeti
hallgatói szolgáltató rendszerre vonatkozó elõterjesztést,
és azt terjessze a Kormány elé.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. január 1.
9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy az egységes nemzeti hallgatói szolgáltató rendszerre
vonatkozó elõterjesztés elkészítésére munkacsoportot
hozzon létre a nemzeti erõforrás miniszter, a közigazgatási
és igazságügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
10. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Habilitációs Bizottságának közleménye
a 2011. október 25-én habilitált doktori címet szerzettekrõl
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások eredményeként habilitált doktori címet nyert el:
Állam- és jogtudományok
Csehi Zoltán egyetemi docens (ELTE)
Történelemtudományok
Zeidler Miklós egyetemi adjunktus (ELTE)
Irodalomtudományok
Domokos Johanna egyetemi adjunktus (UCLA, Los Angeles)
Bónus Tibor egyetemi adjunktus (ELTE)
Cioban Florin Ioan lektor (ELTE)
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Nyelvtudományok
Tátrai Szilárd egyetemi adjunktus (ELTE)
Kugler Nóra egyetemi adjunktus (ELTE)
Aczél Petra Katalin egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem)
Dobos Csilla egyetemi docens (Miskolci Egyetem)
Dalmi Gréte Anna fõiskolai docens (Eszterházy K. Fõiskola)
Szociológiai tudományok
Kaló Zoltán tudományos fõmunkatárs (ELTE)
Bódy Zsombor egyetemi adjunktus (ELTE)
Pszichológiai tudományok
Takács Ildikó egyetemi docens (BMGE)
Balázs Judit egyetemi adjunktus (ELTE)
Dr. Karácsony András s. k.,
rektorhelyettes

A Nemzetgazdasági Minisztérium
közleménye
a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/2011. (VIII. 25.)
NGM rendelettel kiadásra került szakképesítések központi programjai (tantervei) kerülnek kiadásra. A kiadott központi
programok a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet hatályba lépése napjától – 2011. augusztus 28-tól – alkalmazhatók.
Sorszám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

Jóváhagyási szám

1.

33

582

01

1000

00

00

Ács, állványozó

17723-1/2011.

2.

54

523

04

1000

00

00

Automatikai technikus

17723-2/2011.

3.

31

582

07

Bádogos

17723-3/2011.

4.

31

341

01

Bolti eladó

17723-4/2011.

5.

33

582

03

1000

00

00

Burkoló

17723-5/2011.

6.

33

543

01

1000

00

00

Bútorasztalos

17723-6/2011.

7.

33

811

01

1000

00

00

Cukrász

17723-7/2011.

8.

31

522

01

1000

00

00

Elektromos gép- és készülékszerelõ

17723-8/2011.

9.

31

522

05

1000

00

00

Elektronikai mûszerész

17723-9/2011.

10.

31

582

21

Épületgépészeti rendszerszerelõ

17723-10/2011.
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Sorszám

Szakképesítés azonosító száma

11.

54

582

06

12.

31

582

10

1000

00

13.

54

522

01

1000

14.

31

863

01

15.

52

213

16.

33

17.

Szakképesítés megnevezése

2443
Jóváhagyási szám

Épületgépészeti technikus

17723-11/2011.

00

Épületlakatos

17723-12/2011.

00

00

Erõsáramú elektrotechnikus

17723-13/2011.

0000

00

00

Fegyvermûszerész

17723-14/2011.

01

1000

00

00

Fényképész és fotótermék-kereskedõ

17723-15/2011.

582

04

1000

00

00

Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó

17723-16/2011.

33

815

01

1000

00

00

Fodrász

17723-17/2011.

18.

31

521

09

1000

00

00

Gépi forgácsoló

17723-18/2011.

19.

31

521

10

1000

00

00

Géplakatos

17723-19/2011.

20.

33

543

02

Gumiipari technológus

17723-20/2011.

21.

31

521

11

1000

00

00

Hegesztõ

17723-21/2011.

22.

31

582

13

0000

00

00

Kályhás

17723-22/2011.

23.

33

542

04

1000

00

00

Kárpitos

17723-23/2011.

24.

52

341

05

1000

00

00

Kereskedõ

17723-24/2011.

25.

54

542

01

Könnyûipari technikus

17723-25/2011.

26.

52

815

01

1000

00

00

Kozmetikus

17723-26/2011.

27.

31

582

15

1000

00

00

Kõmûves

17723-27/2011.

28.

52

725

01

0000

00

00

Látszerész és fotócikk-kereskedõ

17723-28/2011.

29.

54

582

03

1000

00

00

Magasépítõ technikus

17723-29/2011.

30.

54

523

05

1000

00

00

Mechatronikai technikus

17723-30/2011.

31.

31

523

01

0000

00

00

Mechatronikus-karbantartó

17723-31/2011.

32.

54

582

04

1000

00

00

Mélyépítõ technikus

17723-32/2011.

33.

33

811

02

1000

00

00

Pincér

17723-33/2011.

34.

33

542

05

Szabó

17723-34/2011.

35.

33

811

03

1000

00

00

Szakács

17723-35/2011.

36.

31

582

23

1000

00

00

Szárazépítõ

17723-36/2011.

37.

31

521

24

1000

00

00

Szerkezetlakatos

17723-37/2011.
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Szakképesítés megnevezése

Jóváhagyási szám

38.

33

521

08

1000

00

00

Szerszámkészítõ

17723-38/2011.

39.

31

582

17

000

00

00

Tetõfedõ

17723-39/2011.

40.

33

811

04

1000

00

00

Vendéglátó eladó

17723-40/2011.

41.

52

811

02

1000

00

00

Vendéglõs

17723-41/2011.

42.

33

522

04

1000

00

00

Villanyszerelõ

17723-42/2011.

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján
(www.nive.hu).
A központi programokat a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Dokumentációs Osztály 1085 Budapest, Baross u. 52. levélcímre lehet megküldeni.

Budapest, 2011. szeptember 30.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
közleménye
az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a 31/2004. (XI. 13.)
OM rendelet (továbbiakban R.) 4. §-ában foglaltakra tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó szakképesítések területén a 2011. július 19-én megtartott bírálóbizottsági ülésen elfogadott, szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnököket a Melléklet tartalmazza.
Az R. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a bírálóbizottság tagjai:
Hajas Tünde, NFM – elnök,
Várhomoki-Molnár Márta, NFM,
Lónyainé Kaczur Piroska, Közbeszerzések Tanácsa
Dr. Bors Anita, Közbeszerzések Tanácsa
Budai Angéla, NSZFT,
Oláh László, NSZFT,
Madarász Erik, NSZFI,
Binder József, NSZFI,
Tápai Szabolcs, NSZFI,
Fodor Krisztián, NSZFI – titkár.
Budapest, 2011. szeptember 16.

Szakmacsoport

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

15. Közgazdaság

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Esztergom Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (33) 542-000

1

Aranyhegyi Óvoda,
Esztergom
2500 Esztergom,
Kaán út 5.
Tel.: (33) 413-282

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga,

ÁEI: 2012. jan. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 nap.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Bánomi Óvoda, Esztergom vagy azzal egyenértékû v.,
2500 Esztergom,
vagyonnyilatkozat-tételi
Bánomi ltp. 37.
eljárás lefolytatása.
Tel.: (33)412-216

Belvárosi Óvoda,
Esztergom
2500 Esztergom,
Bottyán J. u. 7.
Tel.: (33) 312-895

Erzsébet Királyné Óvoda,
Esztergom
2500 Esztergom,
Erzsébet királyné u. 43.
Tel.: (33) 413-326
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Pehi: a véleményezési
határidõ lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy.-t igazoló szakmai
ön., szakmai helyzetelemzésre épülõ vpr., fejlesztési
elképzelésekkel, om., b.,
nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a
pályázat elbírálását nyílt
vagy zárt ülésen kívánja,
nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy
kinevezése esetén eleget
tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot három
példányban, zárt borítékban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Esztergom Város
Polgármesteri Hivatala
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
ÁEI: 2012. jan. 19.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a KJT
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy.-t igazoló
szakmai ön., szakmai
helyzetelemzésre épülõ vpr.,
fejlesztési elképzelésekkel,
om., b., nyilatkozat a
pályázati anyag kezelésérõl
az adatvédelmi törvény
figyelembevételével,
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nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen
kívánja, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy
kinevezése esetén eleget tesz
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot három
példányban, zárt borítékban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Esztergom Város
Polgármesteri Hivatala
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Városi Önkormányzat
3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.

Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvoda
3770 Sajószentpéter,
Harica u. 1.

Fõiskola,
óvodapedagógusi v.,
felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
magyar állampolgárság,
Lf: Irányítja, tervezi,
büntetlen elõélet,
szervezi, ellenõrzi az
közoktatás vezetõi szakintézményben folyó nevelõ vizsga, öt év pedagógus
munkát. A költségvetés
munkakörben szerzett
keretein belül gondoskodik gyak., hároméves vezetõi
az intézmény személyi és
gyak., vagyonnyilatkozattárgyi feltételeinek biztosí- tételi eljárás lefolytatása.
tásáról, az alapító okirat
szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört
gyakorol.

ÁEI: 2011. dec. 19.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony három
hónapos próbaidõvel jön
létre.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. nov. 10.
Pehi: 2011. dec. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat elbírálására a véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen
kerül sor.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., b., om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel (a vpr.-nek az intézmény
Nevelési Programjára
és Minõségirányítási
Programjára kell épülnie),
hozzájáruló nyilatkozat
ahhoz, hogy a pályázat
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elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatokat összefûzve egy eredeti és egy másolati példányban személyesen, vagy postai úton az
adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (1587/2011.),
valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Városi Önkormányzat
3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.
Személyesen: Dr. Guláné
Bacsó Krisztina osztályvezetõ, Városi Önkormányzat
Intézményirányítási és Szervezési Osztály, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
f: Dr. Guláné Bacsó Krisztina intézményirányítási és
szervezési osztályvezetõ
Tel.: (48) 521-037
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlapja:
2011. okt. 25.
Sajó Televízió:
2011. okt. 21.
www.sajoszentpeter.hu
2011.okt. 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézményt intézményfenntartó társulás
keretében Sajószentpéter
Város, valamint Kondó,
Sajókápolna, Varbó
Községek Önkormányzatai
mûködtetik.
Sümeg Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Kompanik Zsófia Óvoda
és Bölcsõde
8330 Sümeg, Petõfi u. 18.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus szakvizsga, ill. azzal egyenértékû – jogszabályban
meghatározott – egyetemi
vagy fõiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
szakképzettség, legalább
öt éves szgy.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás
határozott idõre,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl számított 180 nap.
Pehi: a benyújtás határidejét
követõ 60 nap.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat
a nyilvános képviselõ-testületi ülésen történõ tárgyalás
hozzájárulásról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Óvodavezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Sümeg Város
Önkormányzata
8330 Sümeg, Béke tér 7.
f: Rátosi Ferenc
polgármester
Tel.: (87) 550-760
Szeghalom Város
Önkormányzata
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.

Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsõde
5520 Szeghalom,
Petõfi u. 1.
Lf: A napközi otthonos
óvoda és bölcsõde munkájának koordinálása, a szakmai tevékenység tervezése,
szervezése. Az intézmény
mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése. Személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Óvodapedagógus fõiskolai
v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), vagy
csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, nevelõi
(OKJ) végzettséggel rendelkezõ: intézetvezetõ,
szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, legalább
öt év szgy., nevelési-oktatási intézményben kisgyermeknevelõ munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással

ÁEI: 2012. jan. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 15-ig határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: Az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezést követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a nevelõtestület, az érdekképviseleti
szerv, a szülõi szervezet és
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményezése után
a pályázatokat Szeghalom
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., személyi adatlap, om., b., nyilat-

24. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

egyidejûleg kisgyermeknevelõ munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság.

Tiszabõ Községi
Önkormányzatnak
Képviselõtestülete
5232 Tiszabõ, Fõ u. 47.

Margaréta Napközi
Otthonos Óvoda
5232 Tiszabõ, Fõ u. 74.

Felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, óvodavezetõi szakvizsga, óvónõi tapasztalat – legalább öt év
Lf: Az óvoda és tagintézfeletti szakmai tapasztalat,
ményének irányítási, ellen- magyar állampolgárság,
õrzési, munkáltatói felada- cselekvõképesség, büntettainak ellátása, alapító ok- len elõélet.
irat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.
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kozat arra vonatkozóan,
hogy a véleményezésre
és elbírálásra jogosultak
megismerhetik a pályázati
dokumentációt, vpr.,
fejlesztési elképzelések.
A pályázat benyújtásának
módja:
személyesen: Macsári József
polgármester részére;
postai úton „Pályázat óvodavezetõ” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szeghalom Város
Önkormányzata
Macsári József polgármester
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.
f: Dr. Oláh Ernõ
címzetes fõjegyzõ
Tel: (66) 371-412
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Szeghalom város honlapja:
www.szeghalom.hu,
Sárrét Televízió Szeghalom
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõtestület a benyújtott pályázatok alapján zárt ülésen hozza
meg a döntést.
Illetmény, juttatások: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai életrajz, vpr., b., om., hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati
anyagban foglaltak kezeléséhez.
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A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton „ Pályázat óvodavezetõi munkakörre” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: 5232 Tiszabõ, Fõ u. 47.
Személyesen: Farkas Barnabás polgármester részére.
5232 Tiszabõ, Fõ u. 47.
f: Farkas Barnabás polgármester
Tel.: (56) 337-000
A pályázat további megjelenésének helye: Tiszabõ község hivatalos honlapja.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskolai (általános iskolában pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges fõiskolai v.), legalább
ötéves pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elvárt kompetenciák: határozottság, együttmûködõ
képesség, igényesség,
pontosság.

ÁEI: 2012. febr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jan. 31-ig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. dec. 5.
Pehi: 2012. jan. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a
pályáztatási eljárásban részt
vevõ szervezetek véleményezik. A véleményezési határidõ leteltét követõen együttes
képviselõ-testületi ülésen
dönt Géberjén és Fülpösdaróc Községi Önkormányzatok Képviselõ-testülete.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás
jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet

Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A

Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda Géberjén
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.
Lf: a Közokt.tv. 54. §
(1)–(2) bekezdésében, valamint 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátása, az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a beosztással összefüggõ munkáltatói jogok
gyakorlása, kapcsolattartás
a fenntartókkal, társintézményekkel, társadalmi
szervezetekkel.
Tevékenységével felelõs az
általános iskola és napközi
otthonos óvoda szakszerû
és törvényes mûködéséért,
közremûködik a nevelõ és
oktató munka szükséges
feltételeinek kialakításában, felelõs a tanügyigazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért.
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A közoktatási törvényben
és más egyéb vonatkozó
jogszabályokban, az intézmény belsõ szabályzataiban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása, nevelõ-oktató munka irányítása, ellenõrzési, munkáltatói, vezetõi, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat
szerinti feladatok ellátása.

Pilisborosjenõ Községi
Önkormányzat
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 16.

Német Nemzetiségi
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Általános Iskola
igazgató
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 30.
Lf: A Közokt. törvényben
meghatározott intézményvezetõi feladatok ellátása:
Felelõs az intézmény
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rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., hiteles om., korábbi foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó igazolások, írásbeli
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik és a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történõ kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános,
vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(257/2011/Önk.), valamint
a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A
f: Dr. Görbéné Dr. Székely
Edit Hajnalka körjegyzõ
Tel: (44) 357-231
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internes honlap:
2011. nov. 5.
Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
hirdetõje, Géberjén Községi
Önkormányzat honlapja:
www.geberjen.hu
A Közokt.tv. 17. § (1) bekezdésében foglalt felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus-munkakörben,
vagy a tanügy-irányítási
munkakörben, vagy a pedagógiai szakszolgálatban
és a pedagógiai-szakmai
szolgálat ellátását nyújtó
munkakörben szerzett

ÁEI: azonnal, de legkésõbb a
2011/2012. tanév második
félévében.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül
(mely várhatóan 2011.
nov. 1.) 2011. nov. 30-ig.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 60 napon belül.
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szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat az
intézmény alkalmazottai
tekintetében és dönt az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe, az alkalmazottak foglalkoztatására, életés munkakörülményeire
vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elõírt egyeztetési
kötelezettség megtartásával
gyakorolja. Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenõrzési, mérési,
értékelési és minõségirányítási programjának mûködéséért, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelõ és oktató
munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és
gyermekbaleset megelõzéséért, a gyermekek, tanulók
rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezéséért, képviseli az intézményt, az intézmény szakmai irányítása, vezetése,
valamint annak szakszerû
és törvényes mûködtetése.
Rendszeres kapcsolattartás
a fenntartóval. Az igazgató
feladata az oktatás színvonalának emelése érdekében
és céljából programok kidolgozása, bevezetése,
végrehatása és ellenõrzése.

gyak., felhasználói szintû
MS Office és MS Windows NT/2000/XP ismeret, vagyonnyilatkozat-tétel, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, közoktatási vezetõi szakképzettség,
az adott intézményben a
vezetõi megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ alkalmazás.
Elõny: 3-5 év vezetõi
gyak., német nyelv legalább középfokú ismerete.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõtestület döntésének megfelelõen.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezési az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., vpr. és a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, om.,
b. (ennek hiányában a megkérését igazoló feladóvevény
eredetben), adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázati eljárásban
részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a pályázó
hozzájárul-e a pályázati
anyagnak nyílt képviselõ-testületi ülésen történõ tárgyalásához, ill. a pályázó a pályázati anyagban szereplõ személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
mértékig történõ kezeléséhez
hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal és a munkakör
megnevezésének feltüntetésével ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton nincs
lehetõség a pályázat
benyújtására.
Pc: Pilisborosjenõ Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének Hivatala
(Polgármesteri Hivatal)
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 16.
Paksi Imre polgármester.
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap,
az Önkormányzat weblapja:
www.pilisborosjeno.hu
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Szigethalom Város
Önkormányzata
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.

2

Szent István Általános
Iskola
2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.
Lf: Az intézmény törvényes mûködtetésének biztosítása, vezetõi feladatainak ellátása.

3

Felsõfokú pedagógusi v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus- vagy
közoktatási vezetõ szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: legalább 1-3 éves
vezetõi gyak.
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ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat beadási határidejét követõ hónap rendes képviselõ-testületi
ülésén, legkésõbb 2012.
febr. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság,
valamint az Ügyrendi és
Koordinációs Bizottság
javaslata alapján a
Képviselõ-testület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt, okirat bemutatása,
vagy hiteles om., b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázó
vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségeket.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton-digitális
változatban (CD lemezen) is
– a munkakör: „Szent István
Általános Iskola igazgatói”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szigethalom Város
Önkormányzat
polgármestere
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.
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f: Dubniczky Ildikó
aljegyzõ
Tel.: (24) 403-657/140
mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: NKI
internetes honlap: 2011.
dec. 5.
Szigethalom Város honlapja.
Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.

Családsegítõ Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
5462 Cibakháza,
Álmos u. 14.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti,
vagy a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. mellékLf: Az intézmény szakmai letének I. részének
munkájának koordinálása, 1. pontjában meghatároszervezése, ellenõrzése,
zott intézményvezetõi
gazdálkodásának vezetése, munkakör betöltésére elõmunkáltatói jogok gyakor- írt felsõfokú képesítés,
lása, zavartalan mûködés
legalább öt év, a felsõfokú
biztosítása az intézményi
végzettséget vagy felsõfoellátás körébe tartozó felkú szakmai képesítést
adatokon.
igénylõ, a gyermekvédeAz intézmény tevékenysé- lem, a szociális ellátás, az
ge: családsegítés, gyermek- egészségügyi ellátás, ill. a
jóléti szolgálat, tanyagond- közoktatás területén betölnoki szolgálat I. és II.
tött munkakörben szerzett
szgy., szociális szakvizsga, vagy ennek hiányában
nyilatkozat, hogy vállalja
a megbízást követõ két
éven belül a szociális
szakvizsga letételét, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: hasonló területen
intézményvezetõi munkakörben szerzett tapasztalat, „B” kategóriás vezetõi
engedély, felhasználói
szintû informatikai ismeret, helyismeret.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
dec. 31-ig öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejáratát követõ elsõ ülésen.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázókat
Cibakháza Nagyközség
Önkormányzatának illetékes
Bizottsága és a Képviselõtestület hallgatja meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hitelesített om., b., szakmai
ön. (amely tartalmazza a
szakmai gyakorlat meglétét
is), vpr., nyilatkozatot arról,
hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat
elbírálását nyílt vagy zárt
ülésen kéri-e, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
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kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, személyesen vagy postai úton
Pc: Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat polgármestere, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Tiszabercel Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4474 Tiszabercel,
Fõ út 40.

Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszaberceli
Tagintézménye
4474 Tiszabercel,
Fõ u. 19.
Lf: Pedagógus munkakör
betöltése, tagintézményvezetéssel járó tagintézmény-vezetõi feladatok teljes körû ellátása, különösen: egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, gyermekés ifjúságvédelmi feladatok
ellátása, nevelõ és oktató
munka egészséges és biztonságos és szakszerû feltételeinek megteremtése,
költségvetési gazdálkodási
feladatok ellátsa. A tagintézmény-vezetõ felelõs a
tagintézményben (iskola,
óvoda) a tanulók oktatásának-nevelésének megszervezéséért, a tagintézmény
mûködtetéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.

Fõiskola, fõiskolai szintû
tanári v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
legalább öt év pedagógus
munkakörben eltöltött
szgy. a jogszabályi elõírásnak megfelelõen, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

ÁEI: 2012. jan. 16.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. nov. 10.
Pehi: 2012. jan. 5.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról szakmai bizottság és a
véleményezõk javaslata,
majd Tiszabercel Község
Önkormányzat Képviselõtestületének véleménye után
az intézményvezetõ dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt, valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai
ön., vpr. a helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b. (mely kiterjed a
foglalkozástól való eltiltás
tényére is), korábbi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, nyilatkozat, hogy
hozzájárul a Korm. rendelet
szerinti véleményezõk a pályázata tartalmát megismerhetik, nyilatkozat, hogy
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a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (176/2011.), valamint a munkakör megnevezésével: „tagintézmény-vezetõ” ellátva három példányban (egy eredeti és kettõ másolati) kell benyújtani.
Személyesen: Szabó Lászlóné intézményvezetõnek, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
4484 Ibrány, Lehel u. 59.
Pc: Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
4484 Ibrány, Lehel u. 59.
f: Szabó Lászlóné igazgató
Tel.: (42) 200-125
A pályázat további megjelenésének helye:
www.tiszabercel.hu
Tiszabercel Polgármesteri
Hivatal hirdetõtáblája,
NKI internetes honlapja.

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

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

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Landorhegyi Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ûrhajós u. 2.
Tel./fax: (92) 598-725

Landorhegyi Integrált
Óvoda Landorhegyi Úti
Tagóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 15/A

Szakirányú fõiskolai v.

Landorhegyi Integrált
Óvoda Ûrhajós Utcai
Széhelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ûrhajós u. 2.

ÁEI: 2012. jan. 2.
Pbhi: 2011. nov. 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, postai úton, vagy személyesen
kell benyújtani.
Pc: Zajzon Zsuzsanna
Integrált Óvoda vezetõ,
Landorhegyi Integrált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ûrhajós u. 2.

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

István Király Általános
Iskola
4482 Kótaj,
Szent I. u. 5.
Tel.: (42) 208-317

Fizika–kémia szakos tanár
Ének-zene–rajz szakos
tanár

Fõiskolai tanári képesítés

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2011. dec. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b.
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A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, postai úton ajánlott küldeményként kell beküldeni.
Pc: Ruskáné Fintor Mária
iskolaigazgató
4482 Kótaj, Szent I. u. 5.
„Leg a láb” Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5650 Mezõberény,
Petõfi út 17–19.

Néptáncoktató

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskolai v., illetve
végzõs hallgató

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.

Egyéb álláshely
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szakmunkásképzõ intézet
Dajka v.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. nov. 20.
Pehi: 2011. nov. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményvezetõ saját hatáskörben a
pályázat alapján hoz döntést,
szükség szerint a pályázót
személyesen is meghallgatva, az intézményben dolgozók véleményének figyelembevételével.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., egyéb
kompetenciák tanúsítványai,
b., nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (14/2011.), valamint a munkakör megne-

Kabai Óvoda
4183 Kaba,
Batthyány u. 8.

Dajka
Lf: Kaba, Báránd, Sáp és
Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása
által fenntartott Kabai
Óvodában a nevelõ-oktató
munkát közvetlenül segítõ
dajkai munkakörön belüli
feladatok ellátása.
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vezésével: „dajka” ellátva
kell benyújtani.
Személyesen:
Borbély Vilmosné
Hajdú-Bihar Megye
4183 Kaba, Batthyány u. 8.
Pc: Kabai Óvoda
4183 Kaba, Batthyány u. 8.
f: Borbély Vilmosné
Tel.: (54) 460-220
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: Kaba,
Báránd, Sáp és Tetétlen településeken hirdetmény formájában: 2011. okt. 21.
Egry Úti Körzeti Óvoda
8200 Veszprém,
Egry J. u. 55.
Tel./fax: (88) 425-418
e-mail:
egry.ovoda@chello.hu

Dajka

Dajka képesítés.
Elõny: szakmai gyakorlat,
érettségi, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. jan. 16.
A megbízás határozatlan
idõre szól.
Pehi: 2012. jan. 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön.
Pc. Noé Antalné
óvodavezetõ

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Könyvtár tekintetében:
szakirányú egyetemi v. és
szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi v. és
felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
fõiskolai könyvtárosi képzettség és felsõfokú szakirányú végzettségnek és
szakképzettségnek, vagy
a szakirányú munkaköri
szakvizsgának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban szerzett
legalább öt éves szgy., továbbá közérdekû muzeális
gyûjtemény tekintetében:
szakirányú egyetemi v. és
szakképzettség, vagy 2009
elõtt szerzett szakirányú
fõiskolai v. és szakképzettség és a végzettségnek
és szakképzettségnek és
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább
három éves szgy., magyar
állampolgárság, a munkakör ellátásához szükséges
magyar nyelvtudás, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a benyújtás határidejét
követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a pályáztató által összehívott
szakmai bizottság és az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., személyi adatlap, om., b., vpr., fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
vagy személyesen,

Szeghalom Város
Önkormányzata
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.

Nagy Mihály
Városi Könyvtár
és Sárréti Közérdekû
Muzeális Gyûjtemény
5520 Szeghalom,
Nagy Miklós u. 2.
Magasabb vezetõ
Lf: A városi könyvtár rendeltetésszerû mûködésének, nyilvános könyvtári
ellátás feltételeinek biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelõ ellátása,
képviselete, a könyvtári
munka minõségelvû igazgatása, szervezése, fejlesztése a könyvtárhasználók
igényeinek megfelelõ
könyvtári szolgáltatások
kialakítása.
Egyben gondoskodik a muzeális gyûjtemény anyagainak gyarapításáról, ill. annak szakszerû megõrzésérõl, kezelésérõl és nyilvántartásáról. Az intézmény
feladatkörébe tartozó, ill.
az intézményi épület kihasználtságára irányuló
programok szervezése.

24. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

2463
4

„Pályázat könyvtár és múzeum vezetõ” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Személyesen: Macsári József
polgármester részére.
Pc: Szeghalom Város
Önkormányzata
Macsári József polgármester
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.
f: Macsári József
polgármester
Tel.: (66) 371-611
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Szeghalom város honlapja:
www.szeghalom.hu,
Sárrét-TV Szeghalom
Zsombó Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.

József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár
Igazgató

Felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
a kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézményvezetõ tanfolyam eredményes elvégzése, a felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy felsõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgájának megfelelõ feladatkörben megszerzett legalább öt éves szgy.,
kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység, büntetlen
elõélet, tizennyolcadik
életév betöltése, magyar
állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõ megbízás 2013.
jún. 30-ig szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. jan. 31.
Pehi: a Képviselõ-testület
2012. február havi munkaterv szerinti ülése.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: b., om., fényképpel
ellátott részletes szakmai
ön., vpr., nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a
pályázatnak nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott
pályázatának tartalma közölhetõ-e harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának
módja:
személyesen, vagy postai
úton, egy példányban, zárt
borítékban lehet benyújtani:
Pc: Zsombó község
polgármestere
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letelepedett státusz,
magyar nyelvtudás,
„B” kategóriás jogosítvány, felhasználó szintû
számítástechnikai ismeret.

6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.
f: személyesen,
vagy telefonon
Gyuris Zsolt
polgármesternél lehet.
Tel.: (62) 595-550

Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl
A debreceni József Attila Általános Iskola – OM 031079 – 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 63. bélyegzõjét eltulajdonították.
A Magyar Köztársaság címerét tartalmazó körbélyegzõ szövege a következõ:
József Attila Általános Iskola
4030 Debrecen, Monostorpályi u. 63.
A bélyegzõ használata 2011. október 14-tõl érvénytelen.

Barabásné Vályi Valéria Katalin s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közgazdaságtan Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezett docens feladata a Makroökonómia, Monetáris makroökonómia, Befektetés-elemzés, Haladó vállalati
pénzügyek c. tárgyak oktatása alap- és mesterszakon, magyar és angol nyelven, illetve az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése, továbbá a tanszék angol nyelvû képzési programjainak koordinálása.
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Aktívan vegyen részt a tanszék kutatás-fejlesztési és tehetséggondozási tevékenységében. Lehetõség szerint bõvítse a
tanszék külsõ szakmai kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar hazai és nemzetközi projektmunkáiban. Vegyen
részt továbbá a tanszék által a hallgatók részére nyújtott karrier-tanácsadási tevékenységben.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal, vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal.
Ezen kívül rendelkezzen jelentõs, publikációkkal is alátámasztott kutatói múlttal az oktatandó témákhoz kötõdõ kutatási
területen. Elvárt a tudományos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat és az angol nyelv felsõfokú tárgyalási
és oktatási szintû ismerete. Elõnyt jelent pénzügyi, makro pénzügyi területen elemzõi munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, valamint további nyelvtudás.
A kinevezés 2012. május 1. napjától határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. április 30. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., 06 (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Turizmus Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezett docens feladata a Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai c. tárgy, valamint a turisztikai foglalkoztatás
mennyiségi és minõségi jellemzõivel, a terület karrierlehetõségeivel foglalkozó további tárgyak oktatása alap- és mesterszakon, magyar és angol nyelven, illetve az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése. Aktívan vegyen részt a tanszék kutatás-fejlesztési és tehetséggondozási tevékenységében. Lehetõség szerint bõvítse a
tanszék külsõ szakmai kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar hazai és nemzetközi projektmunkáiban. Vegyen
részt továbbá a tanszék által a hallgatók részére nyújtott karrier-tanácsadási tevékenységben.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal, vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal.
Ezen kívül rendelkezzen jelentõs, publikációkkal is alátámasztott kutatói múlttal az oktatandó témákhoz kötõdõ kutatási
területen. Elvárt a tudományos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat és az angol nyelv tárgyalási és oktatási
szintû ismerete.
A kinevezés 2012. május 1. napjától határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. április 30. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., 06 (88) 624-236].

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Budakeszi Város
Német Önkormányzat
2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.

1

Tarkabarka-Kunterhunt
Óvoda
2092 Budakeszi,
Fõ u. 72.

Német nemzetiségi óvodapedagógusi v., büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,

ÁEI: 2011. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Lf: A közoktatási intézmény vezetõje felelõs az
intézmény szakszerû és
törvényes mûködéséért, a
takarékos gazdálkodásért,
SzMSz szerint gyakorolja
a munkáltatói jogokat és
dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollektív
szerzõdés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más
hatáskörébe. A nevelésioktatási intézmény vezetõje felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenõrzési, mérési,
értékelési és minõségirányítási programjának mûködéséért, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, a
nevelõ és oktató munka
egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbaleset
megelõzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség, vezetõi
gyakorlat.
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oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a 30 napos véleményezési határidõ lejártát követõ
elsõ testületi ülésen.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai, fényképes ön.,
vpr. szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, b., om., nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
– kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatokat
magyar és német nyelven,
A4-es méretû összefõzött
gépelt oldalakkal, mûanyag
borítással ellátva két példányban, zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Budakeszi Város Német
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.

Iskolavezetõ
1

Enying Város
Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth u. 26.

2

Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános
Iskola
8130 Enying,
Kossuth Lajos u. 55.
Lf: Herceg Batthyány
Fülöp Gimnázium
és Általános Iskola
igazgatói feladatainak
ellátása.

3

4

Egyetem, egyetemi szintû
tanári v. és szakképzettség, továbbá pedagógus
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakképesítés, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: azonnal, 2012. jan.1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2012. jún. 30-ig
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. dec. 12.
Pehi: 2011. dec. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(01/4946-1/2011.), valamint
a munkakör megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Enying Város
Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth Lajos utca 26.
f: Dr. Pintér György
Tel: (22) 572-639
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap.
A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást érvénytelennek
nyilvánítsa.
Méhkerék Község
Önkormányzata
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 80.

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

Az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség figyelemmel arra is,
hogy az intézmény kétnyelvû oktatási intézmény
a közoktatási törvény
17. § (3) bekezdésében
meghatározott feltételeknek való megfelelõség.
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga.
Elõny: azonos feltételek
esetén azt, aki a román
kisebbséghez tartozik.

ÁEI: 2012. febr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
2011. dec. 15.
Pehi: legkésõbb Méhkerék
Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012.
januári soros, ill. rendkívüli
ülésén kerül sor.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezési az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz
(benne az öt éves pedagógus
munkakörben szerzett szgy.
igazolása), vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, hiteles
om., b., nyilatkozat, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot írásban,
két példányban, zárt borítékban „igazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva,
valamint egy darab
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elektronikus adathordozón
kell benyújtani.
Pc: Tát Margit
polgármester
5726 Méhkerék,
Kossuth u. 80.
Tel: (66) 277-760
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
2011. nov. 14.
Sellyei Kistérségi
Többcélú Társulás
7960 Sellye,
Dózsa György u. 1.

Kodolányi János
Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola
és Óvoda
7836 Vajszló,
Iskola u. 1.
Lf: A többcélú intézmény
nevelõ-oktató munkájának
irányítása, ellenõrzési,
munkáltatói, vezetõi,
szakmai és gazdálkodási
feladatok ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

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

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. dec. 19
Pbhi: 2012. febr. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
eljárásban kötelezõ véleményezési és egyetértési eljárások lebonyolításától függõen
az elbírálás határideje rövidülhet. Döntés a véleményezési és egyetértési nyilatkozatok meglétét követõ elsõ
Társulási Tanácsi ülésen kerül meghozatalra.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezési az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs
levél, az elfogadott pedagógiai programot alapul vevõ
szakmai program, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázatot a pályázati
eljárásban részt vevõk teljes
körûen megismerhetik, om.
(a személyes beszélgetés
során az eredeti okmányok
bemutatásával).
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
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számmal: (77/2011.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Reith Tekla Márta
Baranya megye
7960 Sellye,
Dózsa György u. 1.
f: dr. Reith Tekla Márta
Tel: (73) 580-900 (32-es
mellék).
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2011. nov. 15.;
www.sellyeikisterseg.hu:
2011. nov. 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.sellyeikisterseg.hu
honlapon szerezhet.
Spányi Antal
székesfehérvári
megyés püspök
Székesfehérvári
Egyházmegye
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 5.

Budaörsi
Mindszenty József
Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
2040 Budaörs,
Esze T. u. 1.

Fõiskolai szintû tanári v.,
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorLf: Az igazgató felelõs az lásától eltiltás hatálya
intézményben a tanulók
alatt, pedagógus
oktatásának-nevelésének
szakvizsga.
megszervezéséért, az intéz- Elõny: legalább 3–5 év
mény mûködéséért, a sze- közoktatási intézményvemélyi, tárgyi és anyagi
zetõi gyakorlat.
feltételek biztosításáért,
irányításáért.

Ráckevei Szent Imre
Katolikus Általános Iskola
2300 Ráckeve,
Szent István tér 22.
Lf: Az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2017. júl. 31-ig
szól.
A jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. jan. 31.
Pehi: 2012. febr. 29.
Illetmény, juttatás: munka
törvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatás; az illetmény megállapítására és a
juttatásra viszont a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om.,
szakvizsgát tanúsító om., b.,
mely igazolja büntetlen elõéletét és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, szakmai
gyakorlatról szóló igazolás,
plébánosi ajánlólevél.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
postai úton kell benyújtani.
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Budakeszi
Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnázium
2092 Budakeszi,
Széchenyi u. 141.

Egyetemi szintû tanári v., f: Szalma István
Legalább öt év pedagóEKIF elnöke.
gus-munkakörben szerzett Tel: (23) 365-481
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, ne állLf: Az igazgató felelõs az jon a foglalkozás gyakorintézményben a tanulók
lásától eltiltás hatálya
oktatásának-nevelésének
alatt, pedagógus
megszervezéséért, az intéz- szakvizsga.
mény mûködéséért, a sze- Elõny: legalább 3–5 év
mélyi, tárgyi és anyagi
közoktatási intézményfeltételek biztosításáért,
vezetõi gyakorlat.
irányításáért.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Dombóvár Város
Önkormányzata
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.

„Kapaszkodó” Szociális
és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ
Társulás
7200 Dombóvár,
Kinizsi u. 37.

Felsõfokú képesítés, az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet
5. pontjában és a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I/1. pontjában elõírt képesítés.
Lf: „Kapaszkodó” Szociá- Legalább öt éves szgy.,
lis és Gyermekjóléti Alap- vagyonnyilatkozat-tételi
szolgáltató Központ Társu- eljárás lefolytatása, malás intézményvezetõi felgyar állampolgárság, bünadatainak ellátása, család- tetlen elõélet, cselekvõkégondozás.
pesség, határozatlan idõre
szóló közalkalmazotti kinevezés a munkáltatónál,
vagy annál a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: vezetõi tapasztalat,
egyetem, szociális szakvizsga.

ÁEI: 2011. dec. 16.
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2016. dec. 15-ig
öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. dec. 5.
Pehi: 2011. dec. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázók
bizottsági és képviselõ-testületi személyes meghallgatását követõen a magasabb
vezetõi megbízásról a képviselõ-testület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései, valamint a
fenntartói döntések rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai gyakorlatot is
igazoló om., nyilatkozat az
elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a
pályázat tartalma harmadik
személlyel közölhetõ, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, szakmai ön., vpr.,
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nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen
zárt ülés tartását, a pályázó
nyilatkozatát, amely szerint a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot postai
úton, személyesen vagy
elektronikus úton horvathne@dombovar.hu a pályázati
adatbázisban ellátott azonosító számmal, valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva lehet
benyújtani.
Pc: Dombóvár Város
polgármestere
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
f: Horváthné Papp Márta
Polgármesteri Hivatal
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
Tel: (74) 564-552
Herend Környéki
Önkormányzatok
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulásának Tanácsa

Herend Környéki
Önkormányzatok
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata szervezetileg önállóan mûködõ
intézmény
8440 Herend,
Kossuth u. 125.

Felsõfokú képesítés az
1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 3. sz. melléklet
5. pontjában és 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I/1. pontjában elõírt képesítés,
szakmai gyakorlat – legalább öt év feletti szakmai
Lf: Az intézmény tevétapasztalat, magyar államkenységi körébe tartozó
polgárság, büntetlen elõcsaládsegítõ szolgálat
élet, cselekvõképesség, a
ellátása és az intézmény
munkáltatóval közalkalirányítása. Az intézmény
mazotti jogviszonyban
ellátási területe kiterjed:
áll, vagy a megbízással
Herend, Bánd, Márkó,
egyidejûleg közalkalmaHárskút, Városlõd, Kislõd, zotti munkakörbe kinevezCsehbánya, Szentgál tele- hetõ, vagyonnyilatkozatpülések közigazgatási
tételi eljárás lefolytatása,
területére.
felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások).

ÁEI: 2012. jan. 1.
A vezetõi megbízás
határozott idõre, öt évre,
2017. dec. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – négy hónap
próbaidõ kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. dec. 12.
Pehi: 2011. dec. 21.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról
Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulás Tanácsa
dönt.
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Elõny: gyermekjóléti alapellátás, vagy családsegítés
területén megszerzett
vezetõi tapasztalat.

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-ot igazoló szakmai ön., hiteles om.,
feladatkörrel kapcsolatos
koncepció, vpr., b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõ közléséhez
hozzájárul, nyilatkozat,
amely szerint az 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn. A pályázat benyújtásának módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal,
valamint a munkakör megnevezésével: „Herend Környéki Önkormányzatok
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Herend Város
Önkormányzat
polgármestere
8440 Herend,
Kossuth u. 97.
f: Vajai László
polgármester
Tel: (88) 513-701

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

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel: (23) 523-700

Deák Ferenc
Általános Iskola
mb. igazgatója
3792 Sajóbábony,
Iskola tér 1.

Pedagógus: Gyógypedagó- Szakirányú fõiskolai v.
gus-logopédus

ÁEI: legkorábban
2012. jan. 9.
A megbízás határozott idõre,
várhatóan egy-két évre szól.
Pbhi: 2011. dec. 23.
Pc: Nagy Éva
intézményvezetõ

Pedagógus: Gyógypedagógus-logopédus

ÁEI: legkorábban
2012. jan. 9.
A megbízás határozatlan idejû teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. dec. 23.
Pc: Nagy Éva
intézményvezetõ

Testnevelõ tanár

Fõiskola
testnevelés–biológia, vagy
testnevelés–földrajz szak,
legalább három év szgy.
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. jan. 3.
A megbízás határozatlan
idõre szól, három hónap
próbaidõvel.
Pehi: a megjelenést követõ
30 nap.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
Pc: Urbán Józsefné
mb. igazgató
Deák Ferenc
Általános Iskola
3792 Sajóbábony,
Iskola tér 1.

Egyéb

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel: (23) 523-700

Gyermekpszichiáter

Egyetem, szakvizsga
(befejezett vagy
folyamatban lévõ).
Elõny: pszichoterápiás
képzettség.

ÁEI: 2012. jan. 9.
A megbízás határozatlan
idejû teljes munkaidõs
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. dec. 23.
Pc. Nagy Éva
intézményvezetõ

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának pályázati felhívásai
I.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. §-ának (1) és 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikkelye, továbbá a Médiatanács által
jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján
pályázati eljárást hirdet meg televíziófilm-forgatókönyvírás
és televíziófilmterv-fejlesztés támogatására 20 000 000 forintos keretösszegben
(TVFILMTERV2011).
Az eljárás beadási határnapja 2011. december 14-e. A pályázati kérelmet és mellékleteit a felhívás közzétételétõl folyamatosan szerdánként 9 és 16 óra között, elõzetes bejelentkezés alapján lehet benyújtani az Alaphoz.
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetõek a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).
II.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87.
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és 88. cikkelyének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 1538/2011. (XI. 9.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján
pályázati felhívást bocsát ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási
és üzemeltetési költségeinek támogatására 350 000 000 forint keretösszegben
(REZSI2012).
A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkezõ és azt gyakorló magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2012. január 1-je és 2012. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott idõszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való
hozzájárulás.
A jelen eljárásban az elsõ beadási határnap 2012. december 15-e, a második és további fordulók beadási határnapja
tárgyhó 15-e.
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetõk a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).
III.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet meg ismeretterjesztõ filmek gyártásának támogatására
110 000 000 forint keretösszegben
(ISMERET2011).
A pályázati eljárás három egymásra épülõ szakaszból áll.
Az elsõ szakaszban a maximum egyoldalas dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis (filmterv) elektronikus úton történõ benyújtásának határideje 2011. november 29-e.
Az eljárás második szakaszának beadási napján, azaz 2012. január 17-én 9 és 16 óra között a pályázónak a felhívás,
valamint az ÁPF V. pontja szerint érvényes és teljes pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtania pályázati
díj megfizetése mellett.
Az eljárás harmadik szakaszában a bizottság a pályázati kérelmek benyújtóit személyes, legfeljebb 30 perces konzultációra hívja be 2012. február 9-e február 23-a között.
Az egy filmalkotásra jutó támogatás önálló ismeretterjesztõ film esetében 10 000 000 forint, két- vagy háromrészes ismeretterjesztõfilm-sorozat esetében pedig epizódonként 7 000 000 forint.
A pályázati felhívás, az eljárás elsõ szakaszában elektronikusan beküldendõ pályázati adatlap, valamint az eljárás második szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei, továbbá a bemutatást vállaló médiaszolgáltató nyilatkozata letölthetõk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap Támogatási területe
honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).
IV.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet meg animációs filmek gyártásának támogatására
90 000 000 forint keretösszegben
(ANIMACIO2011).
A pályázati eljárás három egymásra épülõ szakaszból áll.
Az elsõ szakaszban a maximum egyoldalas dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis (filmterv) elektronikus úton történõ benyújtásának határideje 2011. november 29-e.
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Az eljárás második szakaszának beadási napján, azaz 2012. január 24-én 9 és 16 óra között a pályázónak a felhívás,
valamint az ÁPF V. pontja szerint érvényes és teljes pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtania pályázati
díj megfizetése mellett.
Az eljárás harmadik szakaszában a bizottság a pályázati kérelmek benyújtóit személyes, legfeljebb 30 perces konzultációra hívja be 2012. február 16-a és március 1-je között.
Az egy animációs filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 15 000 000 forint.
A pályázati felhívás, az eljárás elsõ szakaszában elektronikusan beküldendõ pályázati adatlap, valamint az eljárás második szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei, továbbá a bemutatást vállaló médiaszolgáltató nyilatkozata letölthetõk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).
V.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános
Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet meg dokumentumfilmek gyártásának támogatására
140 000 000 forint keretösszegben
(DOKFILM2011).
A pályázati eljárás három egymásra épülõ szakaszból áll.
Az elsõ szakaszban a maximum egyoldalas dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis (filmterv) elektronikus úton történõ benyújtásának határideje 2011. november 29-e.
Az eljárás második szakaszának beadási napján, azaz 2012. január 19-én 9 és 16 óra között a pályázónak a felhívás,
valamint az ÁPF V. pontja szerint érvényes és teljes pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtania pályázati
díj megfizetése mellett.
Az eljárás harmadik szakaszában a bizottság a pályázati kérelmek benyújtóit személyes, legfeljebb 30 perces konzultációra hívja be 2012. február 16-a és március 1-je között.
Az egy filmalkotásra jutó támogatás önálló dokumentumfilm esetében 8 000 000 forint, két- vagy háromrészes dokumentumfilm-sorozat esetében pedig epizódonként 6 000 000 forint.
A pályázati felhívás, az eljárás elsõ szakaszában elektronikusan beküldendõ pályázati adatlap, valamint az eljárás második szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei, továbbá a bemutatást vállaló médiaszolgáltató nyilatkozata letölthetõk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap Támogatási területe
honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).
Dr. Néder Sarolta s. k.,
vezérigazgató-helyettes
Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alap
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FELHÍVÁS
a XI. Országos és Határon Túli Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyre
A Nagykõrös Város Önkormányzata és az Arany János Társaság felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához, valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvû, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskoláihoz, hogy tegyék lehetõvé a 14–19 éves (9–12. évfolyam) tanulóik számára a XI. Országos és Határon Túli
Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.
A verseny anyaga:
A) Egy kötelezõen választható Arany János ballada a következõk közül:
– Szondi két apródja
– Zách Klára
– Tengeri hántás
B) Két szabadon választott Arany János ballada
A Nagykõrösön megrendezendõ országos döntõbe intézményenként maximum 2 fõvel lehet nevezni.
A résztvevõ tanulók nevezését 2012. január 20-ig (külön nevezési lapon) a középiskolák juttatják el a következõ címre:
Arany János Kulturális Központ, 2750 Nagykõrös, Szabadság tér 7.
Tel.: 53/550-040, fax.: 53/550-048, e-mail: muviroda@korosikultura.hu
A verseny idõpontja: 2012. március 2–3.
A versenyzõket a zsûri arany – ezüst – bronz fokozattal és különdíjakkal jutalmazza.
A tanulók nevezési díja: 3000 Ft/fõ
Szállásköltség: 2000 Ft/fõ/éj
Kísérõ/k részvételi díja (szállás): 2500 Ft/fõ/éj
Étkezési költségek:
– Reggeli: 350 Ft
– Ebéd: 650 Ft
– Vacsora: 500 Ft
A tanulókat és a kísérõ tanáraikat 2012. február 1-jétõl írásban tájékoztatjuk a további tennivalókról.
Szakmai referens:
Prohászkáné Száraz Erika mûvelõdésszervezõ
Tel.: 53/550-044, e-mail: muviroda@korosikultura.hu
A nevezési lap letölthetõ és további részletes információ olvasható:
http://www.korosikultura.hu/content/muv_kozpont/balladamondo weblapon.
Nagykõrös Város Önkormányzat

Arany János Kulturális Központ

Arany János Társaság Nagykõrös
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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