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JOGSZABÁLYOK

2011. évi CXLIX.
törvény

a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény módosításáról*

1. §

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV.
törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §-a a következõ
27–30. pontokkal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]
„27. Történelmi emlékhely: a nemzet vagy valamely ve-

lünk élõ nemzetiség történelmében meghatározó jelentõ-
séggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel törté-
nelmi emlékhellyé nyilvánít.

28. Nemzeti emlékhely: a nemzet történelmében megha-
tározó jelentõséggel bíró helyszín, amely a magyar, illetve
a magyar és az ország területén élõ nemzetiségek összetar-
tozását erõsítõ és identitásképzõ jellegénél fogva a nemzet
önképében kiemelkedõ fontossággal bír, továbbá amely
országos jelentõségû állami megemlékezés színhelye le-
het, és amelyet az Országgyûlés törvénnyel nemzeti
emlékhellyé nyilvánít.

29. Elõzetes régészeti dokumentáció: valamely terület
régészeti érintettségének egyértelmû tisztázására, a régé-
szeti örökségi elemekre vonatkozó ismeretek (különösen a
lelõhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitá-
sának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint
az ebbõl következõen elvégzendõ régészeti feladatellátás
formájának, idõ- és költségvonzatainak meghatározásához
hozzájáruló, a lelõhely állapotában maradandó változással
nem járó mûszeres lelõhely-, illetve leletfelderítés és te-
repbejárás vagy próbafeltárás alkalmazásával készült
dokumentum.

30. Kiemelt nemzeti emlékhely: a nemzet és a Magyar
Állam történelmében kiemelkedõ jelentõségû nemzeti em-
lékhely, amelyet az Országgyûlés törvénnyel kiemelt nem-
zeti emlékhellyé nyilvánít.”

2. §

A Kötv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A régészeti feltárások költségeit – a mentõ feltárás,
valamint a 20/A. § (3) bekezdésében és a 23/E. § (1) be-
kezdésében foglalt esetek kivételével – a 10. § (1) bekez-
désére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében
a feltárás szükségessé vált.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 7-i ülésnapján fogadta el.

3. §

A Kötv. a következõ 20/A. §-sal és azt megelõzõen a
következõ alcímmel egészül ki:

„Elõzetes régészeti dokumentáció
20/A. § (l) A külön jogszabályban meghatározott nagy-

beruházás, valamint részben vagy egészben európai uniós
forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: nagy-
beruházás) esetén elõzetes régészeti dokumentációt kell
készíteni. Egyéb esetekben elõzetes régészeti dokumentá-
ció készíthetõ különösen a földterület-kiválasztás során,
a hatósági engedélyezési eljárásokat megelõzõen.

(2) Az elõzetes régészeti dokumentáció nem pótolja a
22. § (2) bekezdése szerinti próbafeltárást.

(3) Az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez
szükséges régészeti feltárások költségei – nemzetgazda-
sági szempontból indokolt esetekben – a központi költ-
ségvetésbõl fedezhetõek.”

4. §

A Kötv. a 23/A. §-át követõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Állami nagyberuházás esetén folytatott próbafeltárás
és megelõzõ feltárás

23/B. § Állami nagyberuházás, valamint a kisajátításról
szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósítása esetén
folytatott próbafeltárásra és megelõzõ feltárásra a próba-
feltárásra és a megelõzõ feltárásra vonatkozó szabályokat
a 23/C–23/E. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

23/C. § (1) Állami nagyberuházás, valamint a kisajátí-
tásról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósítása
esetén a próbafeltárás idõtartama a beruházótól a fölmun-
kával járó változással érintett munkaterületnek régészeti
munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ jegy-
zõkönyvvel történõ átvételétõl számított legfeljebb
30 – jogszabályban meghatározott – régészeti feltárás vég-
zésére alkalmas nap, kivéve, ha a beruházó és a feltárást
végzõ intézmény ennél hosszabb idõtartamban állapodnak
meg. A próbafeltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka
idõtartama a próbafeltárás idõtartamába nem számít bele.

(2) A próbafeltárás eredményei alapján a feltárást végzõ
intézmény kérelmet nyújt be a hatóság részére a további
régészeti feladatellátásról. A kérelemnek tartalmaznia kell
az arra vonatkozó szakmai javaslatot, hogy mely területek
esetén van szükség a megelõzõ feltárás elvégzésére, illetve
mely területek elfedése indokolt.

(3) A további régészeti feladatellátásról – a 23/E. §-ban
foglalt költségkorlát figyelembevételével – a hatóság dönt.
A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

23/D. § (1) A hatóság döntése alapján elvégzett megelõ-
zõ feltárás vagy elfedés idõtartama a beruházótól a föld-
munkával járó változással érintett munkaterületnek régé-
szeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ
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jegyzõkönyvvel történõ átvételétõl számított legfeljebb 30
– jogszabályban meghatározott – régészeti feltárás végzé-
sére alkalmas nap, kivéve, ha a beruházó és a feltárást vég-
zõ intézmény ennél hosszabb idõtartamban állapodnak
meg. A megelõzõ feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka
idõtartama a megelõzõ feltárás idõtartamába nem számít
bele.

(2) A régészeti lelõhely elfedésére a hatóság döntésében
meghatározott módon kerülhet sor. A régészeti lelõhely el-
fedése a lelõhely fizikai állapotromlását nem eredményez-
heti.

23/E. § (1) A beruházó a teljes próbafeltárás, a megelõ-
zõ feltárás és az elfedés költségei – ide értve a hatóság által
elõírt régészeti megfigyelés eredményeként felmerült
megelõzõ feltárás költségét is – de legfeljebb a beruházás
teljes bekerülési költsége 1 százalékának megfelelõ összeg
viselésére köteles, amely összeg – a (2) bekezdésben fog-
laltak kivételével – nem haladhatja meg a 200 millió forin-
tot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg – a ható-
ság javaslatára, a kultúráért felelõs miniszter elõterjeszté-
sére – a Kormány döntése szerint magasabb értékben is
megállapítható, ha az elõzetes régészeti dokumentáció,
a próbafeltárás vagy a megelõzõ feltárás eredményeként
megállapítható, hogy a beruházással érintett lelõhely ha-
zánk múltjának kiemelkedõ jelentõségû, egyedi vagy pó-
tolhatatlan forrása, vagy az elfedés a beruházás jellege mi-
att mûszakilag lehetetlen, vagy az a lelõhely fizikai álla-
potromlását eredményezné.

(3) A próbafeltárás költségei az (1) bekezdésben meg-
határozott összeg 50 százalékát nem haladhatják meg.”

5. §

A Kötv. II. Része a következõ 4. fejezettel egészül ki:

„4. FEJEZET
AZ EMLÉKHELYEK VÉDELME

Általános rendelkezések

61/B. § (1) E fejezet hatálya kiterjed a történelmi emlék-
helyekre, a nemzeti emlékhelyekre és a kiemelt nemzeti
emlékhelyekre, az ezekkel kapcsolatos tevékenységekre, a
feladatellátásban közremûködõ szervezetekre, személyek-
re, valamint az emlékhellyé nyilvánítással érintett ingatla-
nok tulajdonosaira.

(2) A történelmi emlékhelyek, a nemzeti emlékhelyek
és a kiemelt nemzeti emlékhelyek (a továbbiakban együtt:
emlékhely) e törvény szerinti szabályozása az azokon e
törvény vagy más jogszabályok alapján fennálló védettsé-
get nem érinti.

(3) A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetõvé
tétele közérdek, amelynek megvalósításában közremû-
ködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint

az egyházak, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a
természetes személyek.

(4) A nemzeti emlékhelyekre vonatkozó rendelkezése-
ket a kiemelt nemzeti emlékhelyekre elõírt külön szabá-
lyokban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

61/C. § A kiemelt nemzeti emlékhely állami tulajdon.
61/D. § (1) Az emlékhelyekkel összefüggõ állami fel-

adatokat a miniszter a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozására és fel-
ügyeletére a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter-
rel (a továbbiakban: a Bizottság felügyeletét ellátó minisz-
ter) egyetértésben látja el.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai köré-
ben különösen az alábbi tevékenységet látja el:

a) érvényesíti az emlékhelyekkel kapcsolatos érdekeket
az emlékhelyeket érintõ jogszabályok elõkészítése során,
illetve átfogó tervezési programokban;

b) felméri, és folyamatosan figyelemmel kíséri az em-
lékhelyek állapotát, továbbá megteszi az emlékhelyekhez
fûzõdõ nemzeti érték megõrzéséhez, fenntartásához és be-
mutatásához szükséges intézkedéseket;

c) a turizmusért felelõs miniszterrel együttmûködésben
gondoskodik az emlékhelyek fenntartható használata, fej-
lesztése és bemutatása érdekében tervek, programok, pro-
jektek elõkészítésérõl és megvalósításáról;

d) gondoskodik az emlékhelyekhez fûzõdõ nemzeti ér-
téket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és bemu-
tatását elõsegítõ – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesz-
tõ – programok kidolgozásáról és végrehajtásáról;

e) nemzetközi megállapodások keretében együttmûkö-
désre törekszik határon túli helyszínek esetén az érintett
állam felelõs miniszterével; valamint

f) évente jelentést készít a Kormány részére, és négy-
évente beszámol az Országgyûlés illetékes bizottságának
az emlékhelyek állapotáról.

61/E. § (1) A miniszter a 61/D. § (2) bekezdés b)–d) és
f) pontjában meghatározott állami feladatokat – a (2) be-
kezdésben foglaltak kivételével – a Bizottság útján látja el.
Az emlékhelyekkel összefüggõ feladatok tekintetében a
miniszter a Bizottság felett szakmai irányítói jogkört gya-
korol.

(2) A miniszter a 61/D. § (2) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott állami feladatok ellátására a nemzeti em-
lékhely tulajdonosával megállapodást köt. A 61/D. § (2) be-
kezdés a)–d) pontjában meghatározott állami feladatokat a
kiemelt nemzeti emlékhely esetében az Országgyûlés el-
nöke a miniszterrel egyetértésben látja el. E feladatok ellá-
tásáról az Országgyûlés elnöke évente beszámol az Or-
szággyûlés Házbizottságának.

(3) A Bizottság ellátja a történelmi emlékhellyé és a
nemzeti emlékhellyé nyilvánítás elõkészítésével, valamint
a történelmi emlékhelyekkel és a nemzeti emlékhelyekkel
kapcsolatos véleményezõ, javaslattevõ, adminisztratív és
ellenõrzési feladatokat.
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(4) A miniszter a Bizottság javaslatára, a Bizottság fel-
ügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben kezdeményezi
a Kormánynál egyes helyszínek történelmi emlékhellyé
nyilvánítását.

(5) A miniszter a Bizottság javaslatára a Bizottság fel-
ügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben kezdeményezi
a Kormánynál törvényjavaslat benyújtását az Országgyûlés-
hez egyes helyszínek nemzeti emlékhellyé nyilvánítására.

Az emlékhellyé nyilvánítás és az emlékhelyek kezelése
61/F. § (1) Történelmi emlékhellyé az az épített környe-

zet vagy természeti helyszín nyilvánítható, amely alkal-
mas megemlékezések tartására, és ahol a nemzet kulturális
életében társadalmunk mûveltségi szintjét, hazánk nem-
zetközi elismertségét jobbító,

a) az ország, a nemzet függetlenségének védelmében a
múltban gyökerezõ, jövõt meghatározó, a nemzet emléke-
zetére méltó esemény, vagy

b) az ország politikai életében irányadó állami döntés,
intézkedés
valósult meg.

(2) A történelmi emlékhelyeket egységes arculatú – ma-
gyar és angol, valamint, ha az emlékhely valamely velünk
élõ nemzetiséghez kapcsolódik, nemzetiségi nyelvû – is-
mertetõ táblával kell megjelölni.

61/G. § (1) Nemzeti emlékhellyé az a helyszín nyilvá-
nítható, amely megfelel a 61/F. § (1) bekezdésében meg-
határozott feltételeknek és

a) egy adott történelmi kor meghatározója;
b) a nemzet vagy valamely velünk élõ nemzetiség ön-

azonosításában kiemelkedõ szerepe van;
c) eleget tud tenni annak a követelménynek, hogy orszá-

gos jelentõségû megemlékezések helyszíne legyen és
d) a magyar összetartozást vagy a nemzetiségeinknek a

magyarsággal való összetartozását erõsítõ és identitáskép-
zõ jellegénél fogva a nemzet vagy egy-egy nemzetiségi
közösség önképében kiemelkedõ fontossággal bír.

(2) Kiemelt nemzeti emlékhellyé az a helyszín nyilvá-
nítható, amely megfelel az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek és mind a nemzeti történelemben, mind a
Magyar Állam történetében kiemelkedõ jelentõséggel bír.

(3) A kiemelt nemzeti emlékhellyé, nemzeti emlék-
hellyé nyilvánított helyszíneket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A nemzeti emlékhelyeket egységes arculatú – ma-
gyar és angol, valamint, ha az emlékhely valamely velünk
élõ nemzetiséghez kapcsolódik, nemzetiségi nyelvû – is-
mertetõ táblával kell megjelölni.

61/H. § (1) Az állam a nemzeti emlékhelyek vonatko-
zásában a 61/D. §-ban és a 61/E. §-ban meghatározott fel-
adatok ellátásához a központi költségvetésbõl forrást biz-
tosít.

(2) A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos költségvetési
pénzeszközöket az e törvényben megjelölt, a nemzeti em-
lékhelyekkel kapcsolatos állami feladatok költségeire fi-
gyelemmel kell meghatározni.”

6. §

A Kötv. a következõ 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) E törvénynek a kulturális örökség védelmé-

rõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
2011. évi CXLIX. törvénnyel megállapított 23/B–23/E. §-ai-
ban foglaltaknak megfelelõen a törvény hatályba lépésekor
már megkötött szerzõdéseket a törvény hatályba lépésétõl
számított 30 napon belül módosítani szükséges azzal,
hogy a beruházó köteles az addig elvégzett régészeti fel-
adatok ellenértékét megtéríteni, a feltárást végzõ intéz-
mény köteles a megkezdett próbafeltárást befejezni, vala-
mint a 23/C. § (2) bekezdése szerinti kérelmet 2011. de-
cember 31-ig benyújtani.

(2) A feltárást végzõ intézmény a hatóság 23/C. § (3) be-
kezdésében írt döntésének kézhezvételétõl számított
15 napon belül köteles a feltárási engedély módosítása
iránti kérelmet benyújtani.”

7. §

A Kötv. 93. § (1) bekezdése a következõ e)–g) pontok-
kal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:]
„e) szabályozza a Bizottság emlékhelyekkel kapcsolatos

feladatait;
f) szabályozza a nemzeti emlékhelyek – köznapi, ünnepi,

idegenforgalmi és protokolláris, a nemzeti emlékhely szel-
lemével összhangban álló – használati rendjét, valamint a
kiemelt nemzeti emlékhelyek vagyonkezelési feladatait;

g) határozza meg a történelmi emlékhelyeket.”

8. §

A Kötv. az e törvény melléklete szerinti 2. melléklettel
egészül ki.

9. §

(1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében a „Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Régészeti Intézete” szövegrész helyébe a
„Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, illet-
ve a hatóság” szöveg lép.

(2) A Kötv. 29. § (3) bekezdésében a „mûemléki jelen-
tõségû területen és mûemléki környezetben” szövegrész
helyébe a „mûemléki jelentõségû területen, mûemléki kör-
nyezetben és történeti táj területén” szöveg lép.

(3) A Kötv. 33. §-ában az „az e törvény mellékletében”
szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben” szöveg lép.

(4) A Kötv. mellékletének jelölése „1. melléklet a 2001. évi
LXIV. törvényhez” szövegre változik.



10. §

Hatályát veszti a Kötv. 5/B. §-a és 5/C. §-a.

11. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 79. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképte-
len vagy korlátozottan forgalomképes:]

„a) forgalomképtelenek a helyi közutak és mûtárgyaik,
a terek, a parkok, továbbá a helyi önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló, a 9. § (5) bekezdése szerinti gazda-
sági társaságban fennálló részesedés – a 68/D. §-ban fog-
lalt kivétellel – és minden más ingatlan és ingó dolog, ame-
lyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelen-
nek nyilvánít. A helyi önkormányzat tulajdonában álló
forgalomképtelen törzsvagyon birtokát, használatát, hasz-
nai szedésének jogát a helyi önkormányzat – törvényben
szabályozott módon – másnak átengedheti. A helyi önkor-
mányzat forgalomképtelen törzsvagyonának tulajdonjogát
kizárólag ingyenesen a Magyar Állam javára átruház-
hatja;”

12. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 9. § (7)
bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A településrendezési eszköz a (2)–(6) bekezdésben
elõírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fo-
gadható el. A településszerkezeti terv és a helyi építési sza-
bályzat – a 9/A–9/B. §-ban és a 9/D. §-ban meghatározott
esetek kivételével – legkorábban a megállapításuktól szá-
mított 30. napon léptethetõk hatályba.”

(2) Az Étv. a következõ 9/D. §-sal egészül ki:
„9/D. § (1) Kiemelt nemzeti emlékhelyet érintõ szabá-

lyozási terv (e §-on belül a továbbiakban: szabályozási
terv) készítése, módosítása során a 9. § (3)–(4) és (6) be-
kezdésétõl eltérõen e § (2)–(5) bekezdésében foglalt ren-
delkezéseket kell alkalmazni.

(2) A szabályozási terv
a) kidolgozását, módosítását a kiemelt nemzeti emlék-

hely vagyonkezelõje kezdeményezheti; vagyonkezelõi
kezdeményezés esetén a területrendezésben érintett szerv
soron kívül,

b) kidolgozása, módosítása során a polgármester fel-
adatkörébe sorolt, a 9. § (3) és (4) bekezdésében elõírt
egyeztetési, véleményeztetési eljárásokban a területileg il-
letékes megyei (fõvárosi) kormányhivatal (a továbbiak-
ban: kormányhivatal)
jár el.

(3) A készítés alatt lévõ szabályozási tervet – külön jog-
szabályban meghatározottak szerint – a kormányhivatal-
nak véleményeztetnie kell az 5. § (4) bekezdésében emlí-
tett tervtanáccsal, amely véleményét 10 napon belül közli
a kormányhivatallal. Az elkészített szabályozási tervet a
jóváhagyás elõtt a kormányhivatal véleményezteti a külön
jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett te-
lepülési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervek-
kel, valamint a társadalmi szervezetekkel, amelyek 10 na-
pon belül adhatnak írásos véleményt. Az eltérõ vélemé-
nyek tisztázása érdekében a kormányhivatal egyeztetõ tár-
gyalást tart, amelyre a véleményezési eljárás érdekeltjeit a
tárgyalás elõtt legalább 8 nappal a hely és az idõpont meg-
jelölésével hívja meg. Az egyeztetõ tárgyalásról jegyzõ-
könyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell vala-
mennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok in-
dokolásaival együtt.

(4) A szabályozási tervet – annak elfogadása elõtt –
szakmai véleményezésre a kormányhivatal küldi meg az
állami fõépítésznek, aki véleményét a kormányhivatallal
15 napon belül közli.

(5) A szabályozási terv módosítása az elfogadástól szá-
mított 15. napot követõen is hatályba léptethetõ.”

13. §

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben ál-
lapítsa meg]

„f) a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szerve-
zetére, tagjaira, feladataira, mûködésére, és Titkárságára
vonatkozó szabályokat, továbbá kijelölje a Bizottság létre-
hozásával és felügyeletével kapcsolatos feladatokat ellátó
minisztert;”

14. §

A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Ma-
gyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. tör-
vény 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) Felhatalmazást kap a Fõvárosi Közgyûlés, hogy a
budapesti Hõsök tere közterület-használati rendjét rende-
letben oly módon szabályozza, hogy a tér köznapi, ünnepi,
idegenforgalmi és protokolláris használati módja össz-
hangban álljon a tér mûemléki védettségével, továbbá ki-
fejezésre juttassa a nemzet kegyeletét hõsei iránt.”
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15. §

Hatályát veszti a magyar hõsök emlékének megörökíté-
sérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi
LXIII. törvény 4. § (2) bekezdése.

16. §

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerû-
sítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdése a
következõ g) ponttal egészül ki:

[A törvény hatálya az egyes,]
„g) kiemelt nemzeti emlékhely fenntartásához, bemuta-

tásához, fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó”
[nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû be-

ruházásokkal összefüggõ, a Kormány által rendeletben
meghatározott közigazgatási hatósági engedélyezési
ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû ügy) indult
eljárásokra terjed ki.]

17. §

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) be-
kezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek
mellett lehetséges kisajátítás:]

„i) kulturális örökségvédelem céljából, ha védetté nyil-
vánított régészeti lelõhely vagy mûemlék, továbbá a nem-
zeti emlékhely örökségvédelmi érdekei másként nem biz-
tosíthatóak, így különösen, ha

ia) az érintett ingatlan tulajdonosa olyan magatartást
folytat, amely kisajátítás hiányában a védetté nyilvánított
régészeti lelõhely vagy mûemlék, továbbá a nemzeti em-
lékhely megsemmisülését eredményezi,

ib) a védetté nyilvánított régészeti lelõhely vagy mûem-
lék feltárása, védõövezetének kialakítása, megközelítése
másként nem lehetséges,

ic) a nemzeti emlékhely megközelítése másként nem le-
hetséges,

id) korábban összefüggõ történeti együttes része volt, és
az eredeti egységbe való visszahelyezése és együttes hasz-
nálata örökségvédelmi szempontból indokolt;”

18. §

Hatályát veszti a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény 2. § p) pontja és 4. § (1) bekezdés m) pontja.

19. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012.
január 2-án hatályát veszti.

(2) E törvény 5. §-a, 7. §-a, 8. §-a, 9. § (3) és (4) bekez-
dése, 10. §-a, 12–17. §-ai és a melléklete 2012. január
1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2011. évi CXLIX. törvényhez

„2. melléket a 2001. évi LXIV. törvényhez

Kiemelt nemzeti emlékhely

Kiemelt nemzeti emlékhely
megnevezése

cím helyrajzi szám

1. Budapest, V. kerület,
Kossuth Lajos tér

Budapest, V. kerület,
Kossuth Lajos tér

Országház épülete – Hrsz: 24894
Kossuth tér – Hrsz: 24983

Néprajzi Múzeum épülete – Hrsz: 24898

Vidékfejlesztési Minisztérium épülete – Hrsz: 24891



Nemzeti emlékhely

Nemzeti emlékhely megnevezése cím helyrajzi szám

1. Budapest, I. kerület,
Várnegyed

A várfalon belüli
összes közterület,

Budai Vár (Királyi Palota) – Hrsz: 6452/1; 6462; 6452/3

Budai Vár (Királyi Palota) Sándor palota – Hrsz: 6457

Budapest, Mátyás templom – Hrsz: 6532

Szent György tér 2. volt József kaszárnya – Hrsz: 6546

Sándor palota Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Hrsz: 6636

Budapest, továbbá:

Szent György tér 1.
Mátyás templom
Budapest,
Szentháromság tér 2.
volt József kaszárnya
Budapest,
Táncsics Mihály utca 9.

Hrsz: (6632); (6622); (6638); (6634); (6611); (6551);
(6563); (6554); (6564); (6593); (6548); (6542); (14210);
(6469); (6691); (6493); (6592); (6682); (6652); (6531);
(6588); (6539); (6533); (6513); (6493); (6469); (6675);
(6498); (6503); (6508); (6478); (6514); (14339/3); (14362);
(6464); (6461); (6430/1); (6456/1); (14363/1); (14369);
(6351); (6350)

Hadtörténeti Intézet
és Múzeum

Budapest,

Kapisztrán tér 2–4.
Halászbástya

2. Budapest, VIII. kerület,
Magyar Nemzeti
Múzeum

Budapest,
Múzeum krt. 14–16.

Hrsz: 36560

3. Budapest, Rákoske-
resztúri Újköztemetõ,
298., 300.
és 301. parcella

Budapest,
Kozma u. 8–10.

A parcelláknak nincs külön helyrajzi száma.
A temetõ – Hrsz: 42536/1; 42563/3

4. Budapest, XIV. kerület,
Hõsök tere

Budapest, XIV. kerület,
Hõsök tere

Hõsök tere (egy helyrajzi szám a Városligettel):
A (29732/1) helyrajzi számmal jelölt területnek
az Állatkerti út tengelye, az Állatkerti körút tengelye,
a Millenniumi emlékmû mögött vezetõ út tengelye,
az Olof Palme sétány tengelye, valamint a
Dózsa György út tengelye által lehatárolt része
a nemzeti emlékhely.

5. Debrecen,
Református
Nagytemplom
és Kollégium

Nagytemplom: Debrecen,
Piac u. 4–6.
Kollégium:
Debrecen, Kálvin tér 16.

Nagytemplom épülete: Hrsz: 8326
Kollégium épülete – Hrsz: 8324

6. Mohács,
Történelmi Emlékhely

Mohács,
Sátorhely-Mohács út mellett

Hrsz: 0266 (Sátorhely)

7. Ópusztaszer,
Történelmi Emlékpark

Ópusztaszer,
Szoborkert 68.

Hrsz: 055/4; 055/10; 055/11; 055/12; 055/12a

8. Pákozdi
Katonai Emlékhely

Pákozd, Mészeg-hegy Hrsz: 087; 086/f.

9. Somogyvár-Kupavár Somogyvár 0149/1 hrsz;
0149/2 hrsz; 0150 hrsz;
0151 hrsz

0149/1 hrsz; 0149/2 hrsz; 0150 hrsz; 0151 hrsz

10. Székesfehérvár,
Romkert

Székesfehérvár,
Koronázó tér

Épület – Hrsz: 399
Romterület – Hrsz: 134
Déli mellékhajó és kerengõ: Hrsz: 282/4

”
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A Kormány
233/2011. (XI. 8.) Korm.

rendelete
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló

152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény 28. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjának helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósí-
tását szolgáló]

„bb) a központi költségvetés X–XV., XVII–XVIII. és
XX. fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban megha-
tározott célokra tervezett elõirányzatok,”.

2. §

Az R. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(3) A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segíté-
sére az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti, az Okta-
táskutató és Fejlesztõ Intézetnek (a továbbiakban: OFI)
juttatott eszközök felhasználása fölött az OFI a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelem-
bevételével dönt.

(4) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatáro-
zott intézkedéseknek az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 138. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatá-
si konstrukcióit a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fó-
rum javaslatának figyelembevételével kell kidolgozni, il-
letve lehet módosítani. A vélemény megadására rendelke-
zésre álló határidõ a véleménykérés beérkezésétõl számí-
tott 15 munkanap. A határidõ jogvesztõ.”

3. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekez-

dés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a Nemzeti
Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség
Program finanszírozásának elveirõl, valamint a Nemzeti

Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és mû-
ködésének elveirõl szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határo-
zatban [a továbbiakban: 126/2008. (XII. 4.) OGY határo-
zat] foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési prog-
ramokban meghatározott célra rendelt összeget megálla-
podás alapján a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiak-
ban: Alapkezelõ) és az OFI részére kell biztosítani.

(2) Az Alapkezelõ és az OFI a megállapodás végrehajtá-
sával kapcsolatos mûködési költségeikre az (1) bekezdés-
ben meghatározott célra rendelt összegnek legfeljebb
hét-hét százalékát használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meg-
határozni

a) az Alapkezelõ és az OFI számára a feladataik arányá-
ban megosztott, átutalt összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikö-
téseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum ja-
vaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kap-
csolatos rendelkezéseket.”

4. §

Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az Alapkezelõ a 2. § (1) bekezdésében fog-

lalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás
lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenõrzé-
sét, a támogatási szerzõdések megkötését és azok az
OFI elõzetes szakmai jóváhagyásának megfelelõ módosí-
tását, a kifizetések elõkészítését és folyósítását, a megva-
lósítás befejezése elõtt az OFI-val együttmûködve ellátja
az igénybe vett támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
nak folyamatos pénzügyi ellenõrzését, a beérkezett pénz-
ügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és jó-
váhagyását.

(2) Az OFI a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás
keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pá-
lyázati tervet, az Alapkezelõvel együttmûködve elkészíti
a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbí-
rálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelõs mi-
niszter döntését követõen a kifizetések elõkészítését indít-
ványozza az Alapkezelõnek, a megvalósítás befejezése
elõtt az Alapkezelõvel együttmûködve ellátja a támogatás
rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos szakmai el-
lenõrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási be-
számolók ellenõrzését és jóváhagyását. Az OFI ellátja
emellett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
titkársági feladatait.

(3) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi
jóváhagyását követõen a teljesítést az Alapkezelõ igazolja
le.

(4) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mû-
ködése és feladatainak ellátása érdekében teljesített kiadás
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évenkénti mértéke nem lehet több, mint a Nemzeti Tehet-
ség Alap adott évi bevételének egy százaléka.”

5. §

Az R. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) be-

kezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a
126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján
kidolgozott kétéves cselekvési programokban, valamint a
tanév rendjérõl szóló rendeletekben és az Oktatási Hivatal-
ról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § h) pont-
jában meghatározott célra rendelt összeget – megállapodás
alapján – az Oktatási Hivatal részére kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meg-
határozni

a) az átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikö-

téseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum ja-
vaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kap-
csolatos rendelkezéseket.

(3) Az Oktatási Hivatal az (1) bekezdés alapján biztosí-
tott összegbõl legfeljebb hét százalékot az (1) bekezdés-
ben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos mûkö-
dési költségekre és monitoring feladatokra használhat fel.”

6. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekez-

dés a) pont ab) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008.
(XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott
kétéves cselekvési programokban meghatározott célra
rendelt összeget megállapodás alapján az Alapkezelõ és az
OFI részére megosztva kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meg-
határozni

a) az átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikö-

téseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum ja-
vaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kap-
csolatos rendelkezéseket.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás
végrehajtásával kapcsolatos mûködési költségekre az
Alapkezelõ és az OFI az (1) bekezdés alapján átutalt
összeg legfeljebb öt százalékát használhatja fel.”

7. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Alapkezelõ a 3. § (1) bekezdésében foglalt
megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás le-
bonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenõrzését,
a támogatási szerzõdések megkötését és azok az OFI elõ-
zetes szakmai jóváhagyásának megfelelõ módosítását, a
kifizetések elõkészítését és folyósítását, a megvalósítás
befejezése elõtt az OFI-val együttmûködve ellátja az
igénybe vett támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
folyamatos pénzügyi ellenõrzését, a beérkezett pénzügyi
rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és jóváha-
gyását.

(2) Az OFI a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás
keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pá-
lyázati tervet, az Alapkezelõvel együttmûködve elkészíti
a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbí-
rálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelõs mi-
niszter döntését követõen a kifizetések elõkészítését indít-
ványozza az Alapkezelõnek, a megvalósítás befejezése
elõtt az Alapkezelõvel együttmûködve ellátja a támogatás
rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos szakmai el-
lenõrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási be-
számolók ellenõrzését és jóváhagyását.

(3) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi
jóváhagyását követõen a teljesítést az Alapkezelõ igazolja
le.”

8. §

Az R. 5. § (1) bekezdésében „A 2. §” szövegrész helyé-
be „Az 1. §” szöveg lép.

9. §

Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A Nemzeti Tehetség Program finanszírozá-

sáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítá-
sáról szóló 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Mód. R.) hatálybalépését követõen az 1. § (1) bekez-
dés a) pont ab) alpontjában meghatározott, a Mód. R. ki-
hirdetésekor kötelezettségvállalással nem terhelt összeget
megállapodás alapján az Alapkezelõ és az OFI részére a
(2)–(3) bekezdésre figyelemmel megosztva kell biztosíta-
ni.

(2) Az Alapkezelõ az (1) bekezdésben foglalt megálla-
podás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítá-
sát, a beérkezett pályázatok formai ellenõrzését, a támoga-
tási szerzõdések megkötését és azok az OFI elõzetes szak-
mai jóváhagyásának megfelelõ módosítását, a kifizetések
elõkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése
elõtt az OFI-val együttmûködve ellátja az igénybe vett tá-
mogatás rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos
pénzügyi ellenõrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végel-
számolási beszámolók ellenõrzését és jóváhagyását.
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(3) Az OFI az (1) bekezdésben foglalt megállapodás ke-
retei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pá-
lyázati tervet, az Alapkezelõvel együttmûködve elkészíti a
pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírá-
lását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelõs mi-
niszter döntését követõen a kifizetések elõkészítését indít-
ványozza az Alapkezelõnek, a megvalósítás befejezése
elõtt az Alapkezelõvel együttmûködve ellátja a támogatás
rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos szakmai el-
lenõrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási be-
számolók ellenõrzését és jóváhagyását.

(4) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi
jóváhagyását követõen a teljesítést az Alapkezelõ igazolja
le.”

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

HATÁROZATOK

A Kormány
1363/2011. (XI. 8.) Korm.

határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges

feladatok kiegészítõ támogatásáról szóló
1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról

1. A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges
feladatok kiegészítõ támogatásáról szóló 1238/2011.
(VII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány)
„1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a nem-
zeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok ki-
egészítõ támogatására, valamint a Magyar Mozgókép
Közalapítvány tartozásállományának megvásárlása érde-
kében 1500,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcso-
latos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal

kapcsolatos kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos
folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok tá-
mogatása jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi jog-
gyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára, a
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, elszámolási kötelezettséggel,
az 1. melléklet szerint;

Felelõs: az átcsoportosításért a nemzetgazdasági
miniszter

az elszámolási kötelezettség teljesítéséért
a nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: az átcsoportosításra azonnal
az elszámolási kötelezettségre

2012. február 28.”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1372/2011. (XI. 8.) Korm.

határozat
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

létrehozásáról és mûködésérõl szóló
1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létre-
hozásáról és mûködésérõl szóló 1119/2009. (VII. 23.)
Korm. határozat 6. pontjában „az Oktatásért Közalapít-
vány” szövegrész helyébe „az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1373/2011. (XI. 8.) Korm.

határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának

2011–2012. évi cselekvési programjáról

1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008.
(VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításá-
hoz szükséges intézkedésekrõl szóló 3079/2008. Korm.
határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség
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Programban meghatározott célkitûzések végrehajtása
érdekében 2011–2012. évekre

a) a tehetségsegítõ hagyományok õrzését és gazdagítását,
b) az egyenlõ hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés

területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elõsegítését,
c) a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társa-

dalmi felelõsségének növelését,
d) a tehetségsegítõ személyek és szervezetek (oktatá-

si-nevelési intézmények) megbecsülését,
e) a tehetségtudatos (esélyegyenlõséget célzó tehetség-

segítõ programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítõ há-
lózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, ki-
sebbségi önkormányzatok, tehetségsegítõ tanácsok) kiala-
kulásának elõsegítését,

f) hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztõ közös-
ségek nemzeti együttmûködésének segítését,

g) a magyar tehetségsegítõ eredményeknek az Európai
Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését

jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program ki-
emelt fejlesztési területeiként.

2. A Kormány elfogadja a 2011. és 2012. évekre vonat-
kozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kap-
csolódó intézkedésekrõl szóló, e határozat Mellékletében
foglalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelke-
zésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani.

3. A Kormány felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy
mûködjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehaj-
tásában.

4. Ez a határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programja

I. Általános rendelkezések

A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különbözõ társadalmi szereplõk tehetséggondozás
terén végzett tevékenységét koordinálni kell

a) horizontálisan: kormányzati, országos önkormányzati és országos kisebbségi önkormányzati szervekkel, tehetség-
segítõ szervezetekkel,

b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervezetekkel,
c) egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.

Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett szereplõk folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell szer-
vezni szakmaközi és regionális fórumokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatos
Indikátor: évente 2 szakmaközi, széleskörû egyeztetõ fórum a fenti kormányzati szervek képviseletével

II. A tehetségsegítõ hagyományok õrzése és gazdagítása

Az eredményesen mûködõ programok hosszabb távú, kiszámítható mûködési feltételeinek biztosítása érdekében ki
kell dolgozni a tehetségsegítõ programok értékelési, minõsítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú programok
hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetõségeit és javaslatot kell készíteni ezek bevezetésére.
Lehetõséget kell adni új belépõ programok támogatására.

Olyan támogatási rendszert kell mûködtetni, amelyik megfelelõ szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja
a már eredményesen mûködõ tehetségsegítõ programok folytatását és lehetõséget ad új kezdeményezések támogatására is.



II.1. Ki kell alakítani a tehetségsegítõ programok értékelési, minõsítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú prog-
ramok hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetõségeit és javaslatot kell kidolgozni ezek
bevezetésére.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. december 31.
Indikátor: minõségbiztosítási rendszer kidolgozása, bevezetése

II.2. Támogatni kell kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítõ programjainak
kidolgozását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 40 támogatott program

II.3. Támogatni kell pályázati úton a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású,
óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítõ mûhelyeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 100 támogatott program

II.4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a mûszaki és természettu-
dományos kompetenciákat, valamint szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítõ tehetségsegítõ
programokat, tevékenységeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 80 támogatott program

II.5. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatás, a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítõ mûhelyeit.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 50 támogatott program

II.6. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozását,
megvalósítását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 70 támogatott program

II.7. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatási mûhelyekben, valamint az akadémiai és ágazati kutatóintézetek-
ben a középiskolai korosztály számára szervezett évközi és nyári tehetséggondozó programokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 40 támogatott program

II.8. Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori
hálózat kiépítését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: 100 megkötött mentori szerzõdés
II.9. Támogatni kell a tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programokat, így az életszakasz-, élethelyzet vál-

tást, illetve a megváltozott környezet miatti változást átívelõ tehetséggondozást. Támogatni kell az életpálya követését
célzó programokat a tehetséggondozás viszonylatában, beleértve ebbe egy tehetség-életpálya nyilvántartó rendszer ki-
alakítását, és a kiemelkedõ tehetségek speciális segítését lehetõvé tevõ programokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: 2 kidolgozott program
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II.10. Támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkezõ, országosan meghirdetésre kerülõ, a ha-
zai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendõ tehetséggondozó, tanulmányi, mûvészeti, sport
versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 90 támogatott hazai verseny és 15 nemzetközi versenyen való részvétel

II.11. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok kiválasztását lehetõvé tevõ területi diáksport versenyek
megrendezését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

II.12. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését végzõ, kiváló programmal dolgozó alapfokú
mûvészetoktatási intézményeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program

II.13. Támogatni kell pályázati úton a hazai és nemzetközi jó tehetséggondozó gyakorlatok adaptálását.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 30 támogatott program

II.14. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatási intézményekben mûködõ az Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács által elismert TDK mûhelyeket, Szakkollégiumok tehetségsegítõ programjait, a Tehetségsegítõ kutatómûhelyeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 80 támogatott program

II.15. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatási intézmények tehetséggondozó táborait.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

II.16. Támogatni kell pályázati úton a nagy hagyományú országos felsõoktatási tehetségsegítõ rendezvényeket, kon-
ferenciákat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

III. Az egyenlõ hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elõsegítése

III.1. Támogatni kell a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz való hoz-
záférését, a roma kisebbségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttmûködését, a roma fiatalok tehet-
ségsegítõvé válását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 50 támogatott program
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III.2. Támogatni kell a fogyatékkal élõ fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz
való hozzáférését, a fogyatékkal élõ fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttmûködését, a fogyatékkal
élõ fiatalokat fejlesztõ szakemberek tehetségsegítõvé válását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program

III.3. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondo-
zói ellátásban részesülõ fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz való hozzáféré-
sét. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítõvé válását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program

III.4. Támogatni kell a hátrányos helyzetû térségekben és településeken élõ tehetséges fiatalok tehetségsegítõ szolgál-
tatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának kiegyensúlyozását célzó
programokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program

III.5. Támogatni kell a tehetséggondozó szolgáltatáshoz történõ egyenlõ hozzáférést feltáró és azt célzó kutatásokat.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: egy támogatott kutatás

IV. A tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelõsségének növelése

IV.1. Támogatni kell a tehetséges fiatalok közösségekbe szervezõdését segítõ rendezvényeket és programokat, a te-
hetséges fiatalok közös alkotómunkáját, szervezõdéseik, valamint a tehetségsegítõ programokban korábban részt vett
fiatalok szervezõdéseinek mûködését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program

IV.2. Támogatni kell a tehetségsegítõ programokban korábban vagy jelenleg részt vevõ tehetséges fiatalok tehetség-
segítõvé válását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

IV.3. Támogatni kell a tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének kialakulását segítõ programokat, így például a tehet-
séges fiatalok és késõbbi munkaadóik, támogatóik kapcsolatát mediáló, a kapcsolatépítés közben jelentkezõ
konfliktusokat segítõ, kezelõ programokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 5 támogatott program

IV.4. Segíteni kell a tehetséges fiatalok életvitelét tanácsadó szolgálatok, segítõ mechanizmusok bevonásával.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 5 támogatott program
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V. A tehetségsegítõ személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülése

V. Támogatni kell a tehetségeket segítõ szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programokat, vala-
mint a tehetségeket segítõ általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítését szolgáló programot (országos
elismerés-kitûntetõ díj, pályázati úton elnyerhetõ alkotóév, segítõ pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 200 elismerésben részesülõ, illetve támogatott tehetségsegítõ szakember

VI. A tehetségtudatos (esélyegyenlõséget célzó tehetségsegítõ programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítõ
hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, tehetségsegítõ tanácsok) kialakulásának elõsegítése

VI.1. A tehetségbarát helyi és kisebbségi önkormányzatok elismerésére díjat kell alapítani.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 5 elismert önkormányzat

VI.2. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitûzéseit támogató ismeretterjesztõ rendezvények szervezését,
tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 tanulmány, 1 tanulmánykötet, 20 ismeretterjesztõ rendezvény

VI.3. A Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek,
és az esélyegyenlõséget célzó tehetséggondozó programok bemutatása a kulturális, sport, képzõmûvészeti ren-
dezvényeken, médiában.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 3 támogatott program

VI.4. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítõ tanácsok mûködését.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott tanács

VI.5. Támogatni kell az eredményes területi tehetségsegítõ szolgáltatások térségi hálózatainak harmonizálását, vala-
mint a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a már jelenleg is sikeresen mûködõ térségi hálózatokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

VII. Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztõ közösségek nemzeti együttmûködésének;
a határon túli felsõoktatási intézmények tehetséges hallgatóinak támogatása

VII.1. Támogatni kell a hazai tehetségsegítõ hálózatot és határon túli magyarság egész Kárpát-medencére kiterjedõ
együttmûködését szervezõ Nemzeti Tehetségpontot (országos központ, adatbázis, tudástár).

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. március 31.
Indikátor: együttmûködési megállapodás a Nemzeti Tehetségpontot fenntartó Magyar Tehetségsegítõ

Szervezetek Szövetségével
VII.2. Támogatni kell a határon túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát-medencére kiterjedõ magas szin-

tû tematikus Tehetségsegítõ Tanácsainak, Tehetségpontjainak mûködését, együttmûködését egymással, az állami intéz-
ményekkel és az önkormányzatokkal, valamint tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
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VII.3. Támogatni kell a hazai és határon túli együttmûködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehet-
séggondozó mûhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

VII.4. Támogatni kell pályázati úton a határon túli szakemberek képzését.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: 100 képzésben részt vett szakember

VII.5. Támogatni kell pályázati úton a határon túli felsõoktatási intézmények hallgatói számára a tehetségük kibonta-
koztatásával összefüggésben a hazai programokon és rendezvényeken történõ részvételt, valamint az ezzel kapcsolatban
megszervezésre kerülõ határon túli felsõoktatási tehetséggondozó rendezvényeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: évente 100 hallgató, évente 10 rendezvény

VIII. A magyar tehetségsegítés eredményeinek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megis-
mertetése

VIII. Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítõ programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos
megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptá-
lásra való elõkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítõ EU együttmûködés kezdeményezését. Támogatni kell
a Nemzeti Tehetség Program célkitûzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét és egy budapesti székhelyû EU Tehet-
ségközpont koncepciójának kidolgozását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
Indikátor: idegen nyelvû kommunikációs anyagok, legalább 5 EU-adaptálásra elõkészített hazai jó gyakorlat,

legalább 100 tapasztalatcserén részt vett szakember, 1 koncepció kidolgozása

A miniszterelnök
96/2011. (XI. 8.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti
erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –

dr. Kovács Edith Alice-t

– 2011. november 15-ei hatállyal – és

dr. Suhányi Erzsébetet

– 2011. december 1-jei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény az alapítási és indítási engedélyt kapott muzeológiai képzési programokról

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján e közlemény mellékleteként közzé tesszük a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési
programokat.

A táblázatok tartalmazzák a képzés nevét, engedélyének érvényességét, a képzés óraszámát, a képzés alapítóját, cí-
mét, alkotóját, egyéb információkat, a szükséges iskolai végzettséget, a képzés indítóját, a képzés helyét, másutt indít-e
képzést, a képzés díját.

Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár

Tájékoztató a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokról

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT MUZEOLÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAMOK

A képzés neve, engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

A képzés alapítója Címe A képzés alkotója
Információ

(cím, tel., fax, e-mail)

Oktatási célú múzeumi
kiadványok –
A feladatlaptól az online mú-
zeumi csoportmunkáig
2016. október 20.

30

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ

2000 Szentendre,
Sztaravodai út

Dr. Bereczki Ibolya,
Káldy Mária

Vári Csilla Szabadtéri
Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail:
vari.csilla@sznm.hu

Kiállítás-rendezés A–Z-ig: az
ötlettõl a megvalósításig
a közoktatás szolgálatában
2016. október 20.

120

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ

2000 Szentendre,
Sztaravodai út

Dr. Bereczki Ibolya,
Káldy Mária,
Dr. Sári Zsolt

Vári Csilla Szabadtéri
Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail:
vari.csilla@sznm.hu
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INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT MUZEOLÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAMOK

A képzés neve
A képzés
óraszáma

Iskolai
végzettség

A képzés indítója A képzés helye
Másutt
indít-e
képzést

A képzés
díja (Ft/fõ)

Információ
(cím, tel., fax, e-mail)

Oktatási célú múzeumi
kiadványok –
A feladatlaptól az online
múzeumi csoportmunkáig
2016. október 20.

30 f

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út)

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út

Nem 70 000 Vári Csilla Szabadtéri
Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail:
vari.csilla@sznm.hu

Kiállítás-rendezés A–Z-ig:
az ötlettõl a megvalósulásig
a közoktatás szolgálatában
2016. október 20.

120 f

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út)

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út

Nem 250 000 Vári Csilla Szabadtéri
Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
2000 Szentendre,
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail:
vari.csilla@sznm.hu
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Közlemény
az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések

Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-ának g) bekezdésében, valamint a 31/2004. (XI. 13.) OM rende-
let (továbbiakban R.) 5. §-ában foglaltakra tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó szakké-
pesítések területén a 2011. április 21-én megtartott bíráló bizottsági ülésen elfogadott, szakmai vizsgaelnöki teendõk el-
látásával megbízható vizsgaelnököket az 1. számú melléklet tartalmazza.

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG NÉVSORA

Név Szervezet

Elnök:
dr. Kõrösi Szabolcs Gábor Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tagok:
Budai Angéla Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács

Tóth Mihály Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács

Czipóth Mária Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Binder József Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

Titkár:
Kovács Bernadett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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1. számú melléklet

Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Angel Éva Budapest

54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikus

Baráti Tibor Felsõzsolca

54-481-02-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
54-213-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

Beke Imre Eger

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-04-0000-00-00 Informatikus
54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-02-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ
55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Web-programozó

Bende Imre Szombathely

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
54 -481-03-0010-54-07 Webmester
55-481-04-0000-00-00 Web-programozó

Benedekné Túróczi Katalin Miskolc

54-213-04-0010-54-01 Designer

új 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Bernáth Miklós Pécs

54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ

Békési József Nagykanizsa

54-482-01-0000-00-00 Adatbázis adminisztrátor

hosszabbítás / bõvítés 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-02-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
55-481-04-0000-00-00 Web-programozó
55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Bogácsi Attila Kiskunfélegyháza

54-482-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser

új 2016. április 21.

55-481-04-0000-00-00 Web-programozó
54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus
55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus
54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Webmester
55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

Bok Józsefné Miskolc

54-481-04-*0010-54-01 Gazdasági informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Brückler Tamás Székesfehérvár

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

Új 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

Budavári Csabáné Székesfehérvár

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus
54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
55-481-04-0000-00-00 Web-programozó
54-481-03-0010-54-07 Webmester

Bulyáki Gyöngyi Budapest

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Burger Erika Debrecen

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

Burián Gábor Tamás Pécs

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus
54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Csandli Kálmán Nyíregyháza-Oros

54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-213-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikus

Csatlós István Dunakeszi

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-04-0000-00-00 Informatikus

Csintalan Tamás Budapest
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

hosszabbítás 2016. április 21.54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Daró Ildikó Budapest

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-482-02-0010-54-01 IT mentor

54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó

54-481-03-0010-54-07 Webmester

55-481-04-0000-00-00 Web-programozó

Deák László Szolnok
54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ

Dúl Imre Sajószentpéter

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus

54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó

54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ

55-481-04-0000-00-00 Web-programozó
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Erdélyi György Budapest

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser

33-523-01-1000-00-00 Multimédiafejlesztõ

54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus

54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó

54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus

54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus

Édes Péter Gyõrzámoly

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

33-523-01-1000-00-00 Multimédiafejlesztõ

54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus

54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló

54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Faragó Zsolt Túrkeve

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
33-523-01-1000-00-00 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-01-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-01 Webmester

Farkashalmi Csaba Budapest

54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-04-0000-00-00 Informatikus
33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Farnady Tamás Székesfehérvár

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester

Fischer Gábor Budapest

54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus
55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Fodor Tamás Budapest

55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-01 Designer

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-481-03-0010-54-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

55-481-01-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

33-523-01-1000-00-00 Multimédiafejlesztõ

Fügedi Beatrix Budapest 52-841-02-0000-00-00 Postai ügyintézõ új 2016. április 21.

Füvesi István dr. Hódmezõvásárhely

54-482-01-0000-00-00 Adatbázis adminisztrátor

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

54-481-04-0010-54-03 CAD-CAM informatikus

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-04-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ

54-213-04-0000-00-00 Informatikai rendszergazda

33-523-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

55-481-03-0000-00-00 Informatikus

54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató

55-481-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

33-523-01-1000-00-00 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

55-481-01-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

54-481-03-0010-54-02 Telekommunikációs asszisztens
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Gábris Jácint Nagykanizsa

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
55-481-01-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester

Géczi József Miskolc
55-481-01-0000-00-00 Informatikai mûszerész

új 2016. április 21.54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-06 Szórakoztatótechnikai mûszerész

Grünsteinné Gombos Erzsébet Miskolc

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

Gyarmati Árpád Tatabánya

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Györgyi Gyula Nyíregyháza

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus

54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

54-481-04-0010-54-01 Webmester

Gyuris Csaba Szeged

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-01 Designer

54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus

54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó

55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser

54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus

54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Hadházyné dr. Iszály Katalin Nyíregyháza

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus

54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-04-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus

54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser

Hankó András Békéscsaba

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-04-0010-54-03 CAD-CAM informatikus

54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus

54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

55-481-01-0000-00-00 Informatikai mûszerész

54-481-03-0100-52-01 Ipari informatikai technikus

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus

54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus

54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó

55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

54-481-03-0010-54-07 Távközlési informatikus

54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Hartyányi Mária Gödöllõ

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester
54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus

Hajdú János Szeged

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-481-04-0010-54-03 CAD-CAM informatikus
54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Távközlési informatikus
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester

Harmat Lajos 9354 Osli, Petõfi u. 22.

54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Herczig Zoltán Tolna

54-481-01-1000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ

hosszabbítás / bõvítés 2016. április 21.

33-523-01-1000-00-00 Informatikai rendszergazda
55-481-01-0000-00-00 Informatikus
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
55-481-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0100-52-01 Web-programozó

Hoffmann Dániel Tibor Mezõberény

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-01 Designer
55-481-03–0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 IT biztonság technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Web-programozó
33-523-01-1000-00-00 Webmester

Hollóné Baran Éva Gödöllõ 52-841-02-0000-00-00 Postai ügyintézõ új 2016. április 21.

Horváth László Gergely Budapest

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

55-481-03—0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Horváth Zoltán József Makó

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-02-0010-54-03 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-04-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-03-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Webmester

Hubert Tibor Budapest

55-481-03–0010-54-03 Gazdasági informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 Informatikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-04-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

Huszár Dezsõ Kaposvár

54-481-04-0010-54-01 Általános rendszergazda

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-03-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 Informatikus
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens
54-213-04-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-03 Web-programozó
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Illés Zoltán dr. Dunakeszi

54-481-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

54-481-04-0010-54-01 Általános rendszergazda

55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

54-481-04-0010-54-01 Webmester

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-213-04-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

55-481-04-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó

Iszáj Ferenc dr. Nyíregyháza

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-04-0010-54-01 Általános rendszergazda

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus

54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

54-481-04-0010-54-01 Webmester

54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó

55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Jakab Andrásné Miskolc

54-481-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.

54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-213-04-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

55-481-04-0000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-01 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Jaczkó László Tatabánya

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

hosszabbítás 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

54-213-04-0010-54-01 Designer

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-482-02-0010-54-01 IT mentor

54-481-04-0010-54-05 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0000-00-00 Általános rendszergazda

54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó

54-481-04-0010-54-03 Web-programozó

54-481-04-0010-54-01 Webmester

Joó Imréné Szolnok-Szandaszõlõs

54-481-04-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.54-213-04-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

55-481-04-0000-00-00 Szoftverfejlesztõ

Józanné Sipos Etelka Kunszentmiklós

54-481-04-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ

54-481-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ

54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus

55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó

54-482-01-0010-54-01 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló

54-481-03-0010-54-02 Telekommunikációs asszisztens

55-481-02-0000-00-00 Web-programozó

54-213-04-0010-54-03 Webmester

25.szám
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
2515



Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Juhász Róbert Szeged

54-481-04-0010-54-01 Általános rendszergazda

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-04-0010-54-04 Informatikai mûszerész

54-481-03-0100-52-01 Ipari informatikai technikus

54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-213-04-0010-54-03 Informatikus

54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens

54-481-02-0010-54-04 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-04-0010-54-05 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-04-0010-54-01 Webmester

54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó

Karcagi Szilvia Szentendre

54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ

új 2016. április 21.
54-481-02-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ

54-481-02-0010-54-04 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló

Kádár Tünde Szeged

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-04-0000-00-00 Általános rendszergazda

54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus

54-481-03-0100-52-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó

54-482-01-0010-54-01 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-03-0010-54-05 Szoftverfejlesztõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Kiss Krisztina Paks

54-481-04-0000-00-00 Általános rendszergazda

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-04 E-learning tananyagfejlesztõ
54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-481-03-0100-52-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
54-482-01-0010-54-01 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-05 Szoftverfejlesztõ
55-481-02-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Kovács István Bocskaikert

54-481-04-0010-54-04 Informatikai mûszerész

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-03-0100-52-01 Ipari informatikai technikus
33-523-02-0000-00-00 Távközlési és informatikai hálózatszerelõ
54-523-03-0000-00-00 Távközlési technikus
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Kovács Levente Békéscsaba

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-03-0010-54-04 E-learning tananyagfejlesztõ
54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 Mûszaki informatikus
54-481-03-0100-52-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Kozma Béláné Budapest 52-841-02-000-00-00 Postai ügyintézõ új 2016. április 21.

Dr. Kõvári Péter Budapest

33-523-01-1000-00-00 Mûszaki informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-04-0010-54-01 Térinformatikus
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Légrádi Gábor Budapest

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-03-0010-54-04 E-learning tananyagfejlesztõ
54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-03 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser

Lovrity Ernõ Miskolc

54-482-01-0000-00-00 Adatbázis adminisztrátor

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-213-04-0010-54-04 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 Informatikus
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
55-481-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0100-52-01 Web-programozó
54-481-04-0010-54-01 Szoftverfejlesztõ

Lukács Endréné Budapest 52-841-02-000-00-00 Postai ügyintézõ új 2016. április 21.

Maroshelyi Tamás Budapest

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-481-03-0100-52-01 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Mátyás János Miskolc

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai mûszerész
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-213-04-0010-54-03 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló

Méhész János Nyíregyháza

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai mûszerész
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-02-0000-00-00 Webmester

Mihálka Nóra Budapest

54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-481-03-0010-54-06 Szórakoztatótechnikai mûszerész
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Módos Gábor Gyõr

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-02-0010-54-03 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Molnár Edit Szeged

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 Informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Molnár János Budapest

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-04-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ
54-213-04-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-213-04-0010-54-03 Informatikus
55-481-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ
55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-523-03-0000-00-00 Távközlési technikus
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Molnár János Balassagyarmat

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-03-0000-00-00 Általános rendszergazda

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-04-0010-54-04 Informatikai mûszerész

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló

55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó

54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

54-481-02-0000-00-00 Webmester

Molnár Tibor Túrkeve

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0000-00-00 Általános rendszergazda

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

54-481-04-0010-54-04 Informatikai mûszerész

54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser

54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ

54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ

54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó

54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

54-481-02-0000-00-00 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Nagy Mihály dr. Nyíregyháza

54-481-03-0000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ
54-481-03-0010-54-04 E-learning tananyagfejlesztõ
54-213-04-0010-54-04 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-481-02-0000-00-00 Webmester

Nádasiné Rákossy Gabriella Miskolc

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0000-00-00 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-481-02-0000-00-00 Webmester

Neiger Róbert dr. Gyõr 54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus új 2016. április 21.

Nemcsik János Eger

54-482-01-0000-00-00 Adatbázis adminisztrátor

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-02-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
54-213-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Nemes József dr. Szombathely

54-481-03-0000-00-00 Általános rendszergazda

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens
54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész
55-481-04-0000-00-00 Informatikus
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Némedi János Budapest

54-481-03-0000-00-00 Általános rendszergazda

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

Németh István Debrecen

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
33-523-01-1000-00-00 Informatikus
54-481-04-0010-54-07 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Németh László Miskolc

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-01-1000-00-00 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

Nick Ferenc Komárom

54-481-01-1000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Oláh Ferenc Mosonmagyaróvár

54-481-01-1000-00-00 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Ozsváriné Tóth Szilvia Miskolc

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Papp Sándor dr. Budapest

55-481-04-0000-00-00 Informatikus

új 2016. április 21.
54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Pámer Jakab Tolna

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Pethõ György Kálmán Budapest

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ

új 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Péntek Zoltán dr. Ajka
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus

Plósz Antal Mogyoród

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0000-00-00 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Polgár Endre Budapest

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-03-0100-52-01 Informatikai mûszerész
33-523-01-1000-00-00 Informatikus
55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Radványi Tibor Zsolt Mezõkövesd

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Ramocsa László Budapest

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0000-00-00 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-481-02-0000-00-00 Webmester

Sándor Miklós Szolnok-Szandaszõlõs

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
33-523-01-1000-00-00 Informatikus
55-810-01-0010-55-10 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Schlett Zoltán Budapest

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-213-04-0010-54-01 Designer
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Informatikai mûszerész
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Simon Zsolt Pécs

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Sinka Istvánné Gyöngyös

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-03-0100-52-01 Informatikai mûszerész
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Sinka Mihály Miklós Dorog

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Somogyiné Lukács Gizella Érd

54-481-03-0010-54-02 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Szabó László Szekszárd

54-481-03-0010-54-02 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0010-54-02 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Szabó László István Nyíregyháza

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-03-0010-54-02 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Szabóné Kismarton Ágnes Budapest

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
33-523-01-1000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

Szalma Mária
1213 Budapest,
Szent István út 154.

52-841-02-0000-00-00 Postai ügyintézõ
hosszabbítás 2016. április 21.

55-481-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

Szatmári József Érd

54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ

hosszabbítás 2016. április 21.

33-523-01-1000-00-00 Informatikus
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus
54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus

Szánthó Dezsõ Eger

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-03-0010-54-02 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

Szászi Gabriella Budaörs 52-841-02-0000-00-00 Postai ügyintézõ új 2016. április 21.

Székely Terézia Budapest 52-841-02-0000-00-00 Postai ügyintézõ hosszabbítás 2016. április 21.
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Széki Tibor Kaposvár

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

Székely-Suber Zsolt Püspökszilágy

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-213-04-0010-54-02 E-játék fejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Szenner Károly Pécs

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

új 2016. április 21.

54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-06 Szórakoztatótechnikai mûszerész
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Dr. Szigethy Emma Budapest

54-213-04-0010-54-01 Designer

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens

Szilvássy László dr. Szolnok

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Szliváné Rab Mária Terézia Kecskemét
54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
33-523-01-1000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Szurdi Gábor Dorog

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Teller Márta Budapest

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

Tímár Károly László Békéscsaba

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Tirpák András Miskolc

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda
54-481-04-0000-00-00 Informatikus-Térinformatikus
54-213-04-0000-00-00 Multimédia alkalmazásfejlesztõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Tóth József Kisújszállás

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Tóth László Szeged 52-841-02-0000-00-00 Postai ügyintézõ új 2016. április 21.

Tóthné Jachimovits Magda Budapest

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

hosszabbítás/bõvítés 2016. április 21.

54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus

Vajda Károly Miskolc

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus

hosszabbítás 2016. április 21.
54-481-03-0010-54-05 Informatikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Velezdi Tamás Miskolc

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-04-0000-00-00 Informatikai mûszerész
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ

Vincze István Gábor Berettyóújfalu

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó
54-213-04-0010-54-03 Webmester

Völgyi Lászlóné
dr. Szûcs Emõke dr.

Budapest

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
55-481-01-0000-00-00 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus
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Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Zibolen Endre dr. Budaörs

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

Zibolen Erzsébet Budaörs

54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus
54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-482-02-0010-54-01 IT mentor
54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-02-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens
54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

2536
O

K
T

A
T

Á
S

I
É

S
K

U
L

T
U

R
Á

L
IS

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
25.szám



Név Lakcím OKJ azonosító Szakterület Megjegyzés Érvényesség

Zuti Pál dr. Sarkad

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-02 E-learning tananyagfejlesztõ
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó
54-213-04-0010-54-03 Webmester
54-213-045-0010-54-01 Designer
54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ

Zsivola Magdolna Szeged

54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ

új 2016. április 21.

54-481-03-0010-54-01 Általános rendszergazda
54-213-04-0010-54-01 Designer
54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-04 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
54-481-01-1000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
55-481-04-0000-00-00 Számítógéprendszer-karbantartó

Zsoldosné Borosi Beáta Gyöngyös

54-481-03-0010-54-01 CAD-CAM informatikus

új 2016. április 21.

54-482-02-0010-54-03 Gazdasági informatikus
54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus
54-481-03-0100-52-01 Multimédiafejlesztõ
54-481-03-0010-54-05 Mûszaki informatikus
54-481-03-0010-54-07 Oktatási kommunikációtechnikus
54-481-03-0010-54-05 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
54-481-03-0010-54-02 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló
54-481-03-0010-54-07 Szoftverfejlesztõ
55-481-01-0000-00-00 Web-programozó

NFM ügyszám: NFM/8149/ /2011.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye

a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a szociális és mun-
kaügyi 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 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet hatályba lépése napjától 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.

11. 54 582 06 Épületgépészeti technikus 17723-11/2011.

12. 31 582 10 1000 00 00 Épületlakatos 17723-12/2011.

13. 54 522 01 1000 00 00 Erõsáramú elektrotechnikus 17723-13/2011.

14. 31 863 01 0000 00 00 Fegyvermûszerész 17723-14/2011.

15. 52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermék-kereskedõ 17723-15/2011.

16. 33 582 04 1000 00 00 Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó 17723-16/2011.

17. 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.
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Sorszám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Jóváhagyási szám

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.

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.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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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 végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékére
részmunkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére (havi 87 órában)

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a Gazdaság-matematikai elemzõ mesterszakon kurzusok tartása, különös tekintettel a Fejezetek a döntéselméletbõl

tárgyra;
– operációkutatási és döntéselméleti oktatás alap- és mester szinten egyaránt;
– alap- és mesterszintû tantárgyakhoz kapcsolódóan tananyagfejlesztés önállóan, illetve a tanszéki kollégákkal

együttmûködve;
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát és doktori értekezést író hallgatók témavezetésében.

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– pályázati tevékenység és részvétel a tanszék hazai és nemzetközi kutatásaiban;
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publiká-

ciók és tudományos konferenciákon való részvétel).

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon oktató nyújthat be, aki
– legalább öt éve rendelkezik PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– széles körû oktatási tapasztalata van a felsõoktatásban magyar nyelven az operációkutatási területhez köthetõ mate-

matikai, döntéselméleti és döntésmodellezési témakörökben,
– oktatási tapasztalattal rendelkezik operációkutatási és döntéselméleti tárgyakban,
– kutatási gyakorlattal és publikációkkal rendelkezik döntéstudományi témákban,
– rendelkezik legalább középfokú angol nyelvvizsgával,
– képes új tantárgyak, tananyagok kidolgozására,
– publikációk által bizonyítottan jelen van a hazai és nemzetközi tudományos életben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó
– kutatási pályázatokban tapasztalattal rendelkezik,
– konferencia-elõadást tart angol nyelven,
– oktatásszervezési, tantárgyfejlesztési, tárgyfelelõsi tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik,
– a döntéstudományi szakterületen meglevõ tudományos kapcsolatokkal rendelkezik.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE „Foglalkoztatási

Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.)
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és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint
történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.

Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi

szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben vég-
zett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,

– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való rész-
vételét, publikációs tevékenységének ismertetését,

– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat ma-

gyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi ta-

nulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési lapot és adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– docensi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján

való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, vélemé-
nyezõ és döntést hozó testületek részére,

– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti

Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõ-
forrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló oklevelek
és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – marica.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.

A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közszolgálati Tanszékére
teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a „Bevezetés a közpolitika elemzésbe” c. tárgy oktatása;
– a „Programértékelés” c. tárgy oktatása;
– a „Bevezetés a közigazgatás-tudományba” c. tárgy oktatásában való részvétel,
– a kar által meghirdetett angol nyelvû programokban való oktatás;
– új, mesterszintû tantárgyak kidolgozása, a futó tárgyak továbbfejlesztése a közigazgatás, a közgazdálkodás és a

közpolitika területén, tananyagírás önállóan, illetve a tanszéki kollégákkal együttmûködve;
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– részvétel a tanszék oktatásszervezési tevékenységében;
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében;
– részvétel a PhD-képzésben témavezetõként és oktatóként;
– aktív pályázati tevékenység és részvétel a kar és a tanszék hazai és nemzetközi kutatásaiban.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– többéves kimagasló kutatási és kutatásszervezési gyakorlattal kell rendelkeznie a közpolitika-elemzés, a közigaz-

gatás- és közpolitika-menedzsment, a közigazgatási reformok területén,
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publi-

kációk és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel),
– képesnek kell lennie új tantárgyak, tananyagok kidolgozására,
– képesnek kell lennie nemzetközi tudományos projektekben való aktív részvételre.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon oktató nyújthat be, aki
– legalább öt éve rendelkezik PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalata van,
– kimagasló kutatási és oktatási gyakorlat a közpolitika-elemzés, a kormányzati döntéshozatal, közigazgatás szo-

ciológia, a közigazgatási jog, a közigazgatás- és közpolitika-menedzsment, a közigazgatási reformok területén,
– rendelkezik legalább középfokú angol állami nyelvvizsgával,
– a szakterületen meglevõ tudományos kapcsolatokkal rendelkezik,
– publikációk által bizonyítottan jelen kell, hogy legyen a hazai és nemzetközi tudományos életben.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE „Foglalkoztatási Kö-

vetelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a
kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint tör-
ténik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.

Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi

szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben vég-
zett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,

– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való rész-
vételét, publikációs tevékenységének ismertetését,

– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat

magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi

tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési lapot és adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– docensi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján

való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok,
véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
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– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõ-
forrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló oklevelek
és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@uni-corvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.

A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,

rektor

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 in-
tézmények 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
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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

Százhalombatta Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 3.

Napsugár Óvoda
2440 Százhalombatta,
Csokonai Vitéz Mihály
u. 50.

Lf: Óvodavezetõi és óvoda-
pedagógusi feladatok
ellátása. Az önállóan mû-
ködõ nevelési intézmény
szakmai és gazdasági mun-
kájának irányítása, szerve-
zése, ellenõrzése.

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, a
közoktatásról szóló
többször módosított
1993. évi LXXIX. tv.
17. és 18. §-ának
megfelelõen, legalább
ötéves pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása,
büntetlen elõélet,
pedagógus munkakörben
fennálló határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás vállalása,
vonatkozó jogszabályokban
foglalt egyéb feltételek.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Magasabb vezetõi beosztás el-
látására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejû-
leg közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ.
Pbhi: 2012. jan. 30.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejét követõ 30 (25,
vagy annál több pályázó ese-
tén 60) napon belül, illetve a
30. (60.) napot követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a jogszabályban
elõírt vélemények kikérése
után a képviselõ-testület
Egészségügyi, Oktatási
és Szociális Bizottsága
véleményezését követõen a
képviselõ-testület dönt.
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A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
közjegyzõ által hitelesített
om., b., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó ki-
nevezése esetén vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen, zárt borítékban
„Napsugár Óvoda óvodaveze-
tõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Százhalombatta Város
Önkormányzat
polgármestere
Vezér Mihály PhD
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 3.
Személyesen: Százhalombatta
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 3. „B” épület
Hatósági és Humán
Szolgáltatási Iroda
I. emelet 156-os szoba.
f: Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Humán
Szolgáltatási Iroda
munkatársa,
Kém Istvánné ad.
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 3.
Tel: (23) 542-179

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.

Mohács térségi ÁMK
Székelyszabari Tagóvodája
Tagóvoda óvodavezetõ

Lf: A tagintézményre
vonatkozó szakmai, felelõs
irányítás.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség,
német nemzetiségi óvónõi
v., öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. jan. 9.
Pehi: 2012. febr. 9.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
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Mohács Térségi ÁMK
Bári Tagóvodája
Tagóvoda óvodavezetõ

Lf: A tagintézményre
vonatkozó szakmai felelõs
irányítás.

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
Óvodai Intézményegység
vezetõ

Lf: Az intézményegységre
vonatkozó szakmai, felelõs
irányítás.

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
Bölcsõde Intézményegység
vezetõ

Lf: Az intézményegységre
vonatkozó szakmai, felelõs
irányítás.

magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség.
Elõny: legalább öt évet
meghaladó vezetõi gyak.

Szakirányú felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség,
öt év pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: Legalább öt évet
meghaladó vezetõi gyak.

Szakirányú iskolai v.
és szakképzettség, öt év
szgy., magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség.
Elõny: legalább öt évet
meghaladó vezetõi
gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., helyzet-
elemzésre épülõ vpr., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul pályázata közzété-
teléhez a véleményeztetési el-
járásban részt vevõk, a döntés
elõkészítésben és a döntésben
részt vevõk számára.
Pc: Miskolczi Imréné
Fõigazgató MTAMK
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011.
dec. 9.

Intézményvezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.

Bárczi Gusztáv Óvoda,
Általános Iskola
és Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
1083 Budapest,
Üllõi út 76.

Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskola
oligofrén pedagógia
szakán szerzett tanári v.,
pedagógus szakvizsga.
Folyamatban lévõ tanulmá-
nyok esetén a felsõoktatási
intézmény igazolása a
tanulmányok várható befe-
jezésérõl, ez esetben szük-
séges a képesítés megszer-
zésének igazolása a pályá-
zatokról történõ testületi
döntés elõtt, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Pbhi: 2012. febr. 10.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a közalkal-
mazotti besorolástól függõen
a Kjt. rendelkezései az irány-
adók, és az azonos intézmény-
típus igazgatóinak illetményé-
vel összhangban kerül megál-
lapításra.
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Beszédvizsgáló
Országos Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
1115 Budapest,
Halmi út 26.

Bethlen Gábor
Közlekedési
és Közgazdasági
Szakközépiskola
1157 Budapest,
Árendás köz 8.

Bláthy Ottó Titusz
Informatikai Szakközép-
iskola és Gimnázium
1032 Budapest,
Bécsi út 134.

Corvin Mátyás Gimnázium
és Mûszaki Szakközépiskola
1165 Budapest,
Mátyás király tér 4.

Dobos C. József
Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola
1134 Budapest,
Huba u. 7.

Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõi gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ Fõiskola logopédia
szakán szerzett tanári v.,
pedagógus szakvizsga.
Folyamatban lévõ tanulmá-
nyok esetén a felsõoktatási
intézmény igazolása a ta-
nulmányok várható befeje-
zésérõl, ez esetben szüksé-
ges a képesítés megszerzé-
sének igazolása a pályáza-
tokról történõ testületi dön-
tés elõtt. Legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõi gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló doku-
mentum).

Egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén a
felsõoktatási intézmény iga-
zolása a tanulmányok vár-
ható befejezésérõl, ez eset-
ben szükséges a képesítés
megszerzésének igazolása a
pályázatokról történõ testü-
leti döntés elõtt. Legalább
öt év pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

A magasabb vezetõi beosztás-
sal járó lényeges feladatok
(Lf): az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri leírás-
ban meghatározott feladatok
ellátása. A fenntartó felügye-
lete és ellenõrzése mellett
önállóan vezeti és képviselõ
a költségvetési szervet.
Ellátja az alapító okirat szerin-
ti tevékenységeket, felel az
intézmény ingyenes használa-
tába adott vagyon rendeltetés-
szerû használatáért és haszno-
sításáért, valamint a költségve-
tési szervben folyó szakmai
munkáért.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szakmai gya-
korlatot igazoló szakmai ön.,
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ és a fenntartói stratégiai
célok megvalósulását célzó
fejlesztési elképzeléseket, om.,
illetve folyamatban lévõ tanul-
mányok esetén a felsõoktatási
intézmény igazolása a tanul-
mányok várható befejezésérõl,
ez esetben szükséges a képesí-
tés megszerzésének igazolása
a pályázatokról történõ testü-
leti döntés elõtt, b., nyilatkozat
(a pályázónak a személyes
adatok védelmérõl és a közér-
dekû adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXII. törvény
alapján nyilatkoznia kell ar-
ról, hogy hozzájárul-e teljes
pályázati anyagának a vélemé-
nyezõk és döntéshozók részére
történõ sokszorosításához,
továbbításához.
A pályázat benyújtásának
módja: Írásban, kettõ azonos
szövegû és mellékletû pél-
dányban, zárt borítékban
„Pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani
(egy példányt nem kérünk
összefûzni).
Pc: Budapest Fõváros
Önkormányzata
Fõpolgármesteri Hivatal
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Egressy Gábor
Kéttannyelvû
Mûszaki Szakközépiskola
1149 Budapest,
Egressy út 71.

Fáy András
Közlekedésgépészeti,
Mûszaki Szakközépiskola
1095 Budapest,
Mester u. 60–62.

Központi Ügyfélszolgálati
Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
f: dr. Kígyóssyné
Privitzer Györgyi és
Égerer Orsolya
humánreferensek.
Tel: 327-1570, 999-9023
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 10.

Gennaro Verolino
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
1121 Budapest,
Hegyhát u. 35.

Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ Fõiskola oligofrén
szakán szerzett tanári v.,
pedagógus szakvizsga.
Folyamatban lévõ tanulmá-
nyok esetén a felsõoktatási
intézmény igazolása a ta-
nulmányok várható befeje-
zésérõl, ez esetben szüksé-
ges a képesítés megszerzé-
sének igazolása a pályáza-
tokról történõ testületi dön-
tés elõtt. Legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

Hallásvizsgáló Országos
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagó-
giai Szolgáltató Központ
1147 Budapest,
Cinkotai út 125–137.

Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ fõiskola szurdo-
pedagógia szakán szerzett
tanári v., pedagógus szak-
vizsga. Folyamatban lévõ
tanulmányok esetén a felsõ-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható
befejezésérõl, ez esetben
szükséges a képesítés meg-
szerzésének igazolása a pá-
lyázatokról történõ testületi
döntés elõtt. Legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló doku-
mentum).
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József Attila
Középiskolai Kollégium
1146 Budapest,
Cházár András u. 6.

Egyetemi szintû tanári v.,
vagy szociálpedagógus,
vagy pedagógiai szakpszi-
chológus, vagy pedagógia
szakos, vagy nevelõ-tanár
szakos v., pedagógus szak-
vizsga. Folyamatban lévõ
tanulmányok esetén a felsõ-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható
befejezésérõl, ez esetben
szükséges a képesítés meg-
szerzésének igazolása a pá-
lyázatokról történõ testületi
döntés elõtt. Legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

Keleti Károly Közgazdasági
Szakközépiskola
1106 Budapest,
Gyakorló u. 21–23.

Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola, Általános
Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és
Szakközépiskola
1015 Budapest,
Toldy Ferenc u. 28–30.

Kossuth Lajos Kéttannyelvû
Fõvárosi Gyakorló
Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola
1211 Budapest,
Kossuth Lajos u. 12.

Kozma Lajos
Faipari Szakközépiskola
1041 Budapest,
Deák Ferenc u. 40.

Egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén a
felsõoktatási intézmény iga-
zolása a tanulmányok vár-
ható befejezésérõl, ez eset-
ben szükséges a képesítés
megszerzésének igazolása a
pályázatokról történõ testü-
leti döntés elõtt. Legalább
öt év pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).
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Madách Imre Gimnázium
1073 Budapest,
Barcsay u. 5.

Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola
és Szakiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 8.

Látásvizsgáló Országos
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagó-
giai Szolgáltató Központ
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 39.

Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskola
tiflopedagógiai szakán szer-
zett tanári v., pedagógus
szakvizsga. folyamatban
lévõ tanulmányok a felsõ-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható
befejezésérõl, ez esetben
szükséges a képesítés
megszerzésének igazolása
a pályázatokról történõ
testületi döntés elõtt.
Legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett szgy.
Elõny: Legalább három-
éves közoktatási intéz-
ményvezetõ gyakorlat,
idegennyelvtudás (ezt iga-
zoló dokumentum).

Mozgásjavító Általános
Iskola, Szakközépiskola,
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és
Diákotthon
1145 Budapest,
Mexikói út 60.

Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ Fõiskola szomato-
pedagógia szakán szerzett
tanári v., pedagógus szak-
vizsga. Folyamatban lévõ
tanulmányok esetén a felsõ-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható
befejezésérõl, ez esetben
szükséges a képesítés meg-
szerzésének igazolása a pá-
lyázatokról történõ testületi
döntés elõtt. Legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).
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Óvoda, Általános Iskola
és Gyermekotthon
2721 Pilis,
Kossuth Lajos u. 31.

Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ Fõiskola oligofrén
szakán szerzett tanári v.,
pedagógus szakvizsga.
Folyamatban lévõ tanulmá-
nyok esetén a felsõoktatási
intézmény igazolása a ta-
nulmányok várható befeje-
zésérõl, ez esetben szüksé-
ges a képesítés megszerzé-
sének igazolása a pályáza-
tokról történõ testületi dön-
tés elõtt. Legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: legalább három éves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

Pestszentlõrinci
Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola
1184 Budapest,
Hengersor u. 34.

Petrik Lajos Két Tanítási
Nyelvû Vegyipari, Környe-
zetvédelmi és Informatikai
Szakközépiskola
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

Szász Ferenc
Kereskedelmi
Szakközépiskola
és Szakiskola
1087 Budapest,
Szörény u. 2–4.

Egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén a
felsõoktatási intézmény iga-
zolása a tanulmányok vár-
ható befejezésérõl, ez eset-
ben szükséges a képesítés
megszerzésének igazolása a
pályázatokról történõ testü-
leti döntés elõtt. Legalább
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló doku-
mentum).

Szent Miklós
Általános Iskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
1035 Budapest,
Miklós tér 5.

Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ Fõiskola oligofrén
szakán szerzett tanári v.
pedagógus szakvizsga.
Folyamatban lévõ tanulmá-
nyok esetén a felsõoktatási
intézmény igazolása a
tanulmányok várható
befejezésérõl, ez esetben
szükséges a képesítés
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megszerzésének igazolása
a pályázatokról történõ
testületi döntés elõtt.
Legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

Teleki Blanka
Közgazdasági
Szakközépiskola
1095 Budapest,
Mester u. 23.

Vásárhelyi Pál
Kereskedelmi
Szakközépiskola
1212 Budapest,
Széchenyi u. 95.

Vörösmarty Mihály
Gimnázium
1085 Budapest,
Horánszky u. 11.

Zrínyi Miklós Gimnázium
1108 Budapest,
Mádi u. 173.

Újpesti Két Tanítási Nyelvû
Szakközépiskola, Szakiskola
és Gimnázium
1041 Budapest,
Görgey Artúr út 26.

Budai Középiskola
1126 Budapest,
Márvány u. 32.

Egyetemi szintû tanári v. és
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga. Folyamatban
lévõ tanulmányok esetén a
felsõoktatási intézmény iga-
zolása a tanulmányok vár-
ható befejezésérõl, ez eset-
ben szükséges a képesítés
megszerzésének igazolása a
pályázatokról történõ testü-
leti döntés elõtt. Legalább
öt év pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: legalább hároméves
közoktatási intézményveze-
tõ gyakorlat, idegennyelv-
tudás (ezt igazoló
dokumentum).

Budapest Fõváros
XIII. ker. Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1139 Budapest,
Béke tér 1.

Ének-zenei és Testnevelés
Általános Iskola
1134 Budapest,
Dózsa Gy. út 136.

Egyetemen vagy fõiskolán
szerzett tanári v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 10 éves szgy.,
vezetõi gyakorlat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2012. május.
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Berzsenyi Dániel
Gimnázium
1133 Budapest,
Kárpát u. 49–53.

lefolytatása, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség.

Egyetemen szerzett tanári
v., pedagógus-szakvizsga,
legalább 10 éves középis-
kolai szgy., vezetõi gyak.
vagyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

Illetmény, juttatás: vp: 300 %
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai élet-
rajz, szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr.
Pc: Bp. Fõv. XIII. ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Mûvelõdési, Ifjúsági
és Sport Osztály
1139 Budapest,
Béke tér 1.
Tel: 452-4118

Letenye Város
Képviselõ-testülete
8868 Letenye,
Kossuth L. u. 10.

Letenye Város Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8868 Letenye,
Arany J. u. 2.

Lf: Az irányadó jogszabá-
lyokban meghatározott fel-
adatok ellátása, az intéz-
mény törvényes mûködteté-
se, takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok
gyakorlása.

A Közokt.tv. 17. § (1) be-
kezdés k) pontja szerinti
felsõfokú v. és szakképesí-
tés és pedagógus szakvizs-
ga, szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben szer-
zett – legalább öt év szak-
mai tapasztalat, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása, magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás határozott
idõre, 2016. aug. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Magasabb vezetõi ellátásra
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ. A foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2011. dec. 31.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: az intézményi véle-
ményezés után a Letenye
Város Képviselõ-testületének
Humán és Ügyrendi Bizottsá-
ga személyesen hallgatja meg
a pályázó(ka)t. A bizottság ja-
vaslatára a végleges döntést a
képviselõ-testület hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., vagy annak megkéré-
sét igazoló dokumentum
(pl. tértivevény), a pályázat
véleményezésében és elbírálá-
sában részt vevõk betekintési
jogára utaló nyilatkozat,
továbbá a korábbi munkavi-
szonyokra vonatkozó igazolá-
sokat, a pályázó nyílt ülés/zárt
ülés tartására vonatkozó
nyilatkozatát.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
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személyesen „intézményveze-
tõ” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Letenye Város Önkor-
mányzata 8868 Letenye,
Kossuth L. u. 10.
A pályázati munkát elektroni-
kus adathordozón (CD) is
mellékelni kell!
f: Halmi Béla polgármester
Tel: (93) 544-970
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: www.lete-
nye.hu 2011. nov. 16.

Mohács Város
Polgármesteri Hivatal
7700 Mohács,
Széchenyi tér 1.

Kisfaludy Károly
Gimnázium
7700 Mohács,
Szepessy tér 6.
Tel: (69) 311-255

A Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdésének a) pontja sze-
rint egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
öt év szgy.

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. febr. 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók,
vp: a pótlékalap 250 %-a.
Pc: Mohács Város
Polgármesteri Hivatala
Polgármester
Tel: (69) 505-500
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 9.

Mohács Térségi
Általános Mûvelõdési
Központ
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.

Mohács Térségi ÁMK
Völgyesi Jenõ Tag Általános
Iskola és Óvodája
Tagintézmény igazgató

Lf: A tagintézményre vonat-
kozó szakmai, felelõs irányí-
tás.

Mohács Térségi ÁMK
Sátorhelyi Tag Általános
Iskola és Óvodája
Tagintézmény igazgató

Lf: A tagintézményre
vonatkozó szakmai,
felelõs irányítás.

Szakirányú felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség, öt
év pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség.
Elõny: legalább öt évet
meghaladó vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. jan. 9.
Pehi: 2012. febr. 9.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., helyzet-
elemzésre épülõ vpr., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul pályázata közzété-
teléhez a véleményeztetési el-
járásban részt vevõk, a döntés-
elõkészítésben és a döntésben
részt vevõk számára.
Pc: Miskolczi Imréné
Fõigazgató MTAMK
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 9.
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Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Oroszlány Város
Önkormányzata
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

Kölcsey Ferenc Mûvelõdési
Központ
2840 Oroszlány,
Fõ tér 1.
Igazgató

Fõiskola, felsõfokú közmû-
velõdési v. és szakképzett-
ség vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri szak-
vizsga, továbbá az 1/2000.
(I.14.) NKÖM rendelet
szerint akkreditált vezeté-
si-szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó köz-
mûvelõdési intézményveze-
tõi tanfolyam eredményes
elvégzése, továbbá legalább
öt éves szgy. Vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefolyta-
tása, magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség.
Elõny: a közmûvelõdés
területén szerzett vezetõi
gyak.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2011. dec. 3.
Pehi: 2011. dec. 13.
Illetmény, juttatás:
magasabb vp.
A pályázatoknak tartalmaznia
kell: vpr., om., b., ön., nyilat-
kozat adatkezelésrõl. Sikeres
pályázat esetén vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség
lefolytatása.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
személyesen vagy e-mailen
kell benyújtani. e-mail: far-
kasne.bmonika@oroszlany.hu
Pc: Oroszlány Város Jegyzõje
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.
f: Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatások
Osztálya
Tel: (34) 361-444/170 m.
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. nov. 4.

Mohács Város
Polgármesteri Hivatal
7700 Mohács,
Széchenyi tér 1.

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
Tel: (69) 322-802
Fõigazgató

A Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdésének a) pontja sze-
rinti tanári v. és szakkép-
zettség, pedagógus szak-
vizsga, öt év szgy.

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: 2012. febr. 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók
vp: a pótlékalap 300 %-a.
Pc: Mohács Város
Polgármesteri Hivatala
Polgármester
Tel: (69) 505-500
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 9.

Schneider Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
7700 Mohács,
Vörösmarty u. 3.
Tel: (69) 311-592
igazgató

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenést követõ
30. nap.
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Pehi: 2012. febr. 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
vp: a pótlékalap 230 %-a.
Pc: Mohács Város
Polgármesteri Hivatala
Polgármester
Tel: (69)505-500
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 9.

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.

Mohács Térségi ÁMK
Ifjúsági Centrum
és Közmûvelõdési
Intézményegység vezetõ

Lf: Az intézményegységre
vonatkozó szakmai, felelõs
irányítás.

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
Intézményvezetõ helyettes

Lf: Átruházott vezetõi fel-
adatok ellátása, a pedagógiai
szakmai szolgáltatás irányí-
tása.

Szakirányú felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség,
öt év szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

Szakirányú felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség, öt
év pedagógus munkakörben
szerzett sgy., pedagógus
szakvizsga.
Elõny: legalább öt évet
meghaladó vezetõi gyak.,
kistérségi tanügyigazgatási
szakértõ v., magyar állam-
polgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017. aug.
15-ig szól.
Pbhi: 2012. jan. 9.
Pehi: 2012. febr. 9.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., helyzet-
elemzésre épülõ vpr., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul pályázata közzété-
teléhez a véleményeztetési el-
járásban részt vevõk, a döntés-
elõkészítésben és a döntésben
részt vevõk számára.
Pc: Miskolczi Imréné
Fõigazgató MTAMK
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 9.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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 in-
tézmények 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
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tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.



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

Üllés és Forráskút Községek
Általános Iskolája,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézménye,
Óvodája és Bölcsõdéje
Csólyospálosi Általános
Iskola
6135 Csólyospálos,
Kossuth L. u. 58.
Tel./fax: (77) 486-036
e-mail: igazgatosag@al-
tisk-cspalos.sulinet.hu

Ének
Fizika
szakos óraadó tanár

Fõiskolai szintû tanári v. ÁEI: 2012. jan. 16.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a pályázat beadási hatá-
rideje után 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
Pc: Máté Sándor
tagintézmény-vezetõ.

Sándor Frigyes Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2400 Dunaújváros,
Bartók B. u. 6/A

Ütõtanár (félállás) Fõiskolai v. ÁEI: 2012. jan. 9.
Pbhi: 2012. jan. 6.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
f: Moravecz Attila
igazgató
Tel./fax: (25) 412-520

Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Általános
Iskola, Kollégium és Óvoda
4600 Kisvárda,
Flórián tér 3.
Tel: (45) 405-210

2 fõ tanító Fõiskolán szerzett tanítói v.,
legalább ötéves szakmai
gyakorlat „tanítói” munka-
körben. Keresztény életvi-
telt igazoló lelkészi ajánlás.
Elõny: fejlesztõ
pedagógusi v.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.
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Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
Tel: (34) 317-077

Könyvtáros tanár
(határozott idejû részmunka-
idõs, 9 óra/hét)

Egyetemi v.
Egy-három év szgy.

ÁEI: 2011. dec. 7.
A megbízás 2012. jún. 30-ig,
határozott idõre szól.
Pbhi: 2011. nov. 23.
Pehi: 2011. nov. 28.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai ön.
Pc: Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakközép-
és Szakiskola igazgatója
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
f: Varga Imréné
igazgatóhelyettes.

Tóparti Gimnázium
és Mûvészeti
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.

Matematika–fizika szakos
tanár (határozatlan idõre)

Lf: Matematika–fizika órák
tartása

Matematika–fizika–kémia
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Lf: Matematika–fizika–ké-
mia órák tartása

Egyetemi v.
Matematika–fizika szakos
középiskolai tanári
képesítés

Egyetemi v.
Matematika–fizika–kémia
szakos középiskolai tanári
képesítés

ÁEI: 2011. dec. 30.
Pbhi: 2011. dec. 6.
Pehi: 2011. dec. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: iskolavezetõ-
ség, szakmai vezetés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai önéletrajz,
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázó a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásnak
módja: a pályázatot írásban
kell benyújtani.
Pc: Dr. Vízi László Tamásné
igazgató
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.

Egyéb

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

1. sz. Fõvárosi Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság
és Gyógypedagógiai
Fejlesztõ Központ
1116 Budapest,
Rátz I. u. 73–75.

Szakpszichológus + gyógy-
pedagógiai végzettség elõny
(teljes munkaidõben)

Lf: sajátos nevelési igényû
gyermekek vizsgálata,
WISC-teszt alkalmazása.

Egyetemi v., szakvizsga
(tanácsadói, klinikai,
neuropszichológiai)
Minimum öt év közoktatási
intézményben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. jan.
Pbhi: 2011. dec. 9.
Pehi: 2012. jan. 9.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hiteles om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy elekt-
ronikusan kell benyújtani.
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Pc: 1. sz. Fõvárosi Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Fejlesztõ
Központ
1116 Budapest,
Rátz I. u. 73–75.
e-mail: szakbiz1@t-online.hu

Mezõkovácsházi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai
Intézet
5800 Mezõkovácsháza,
Hõsök tere 6.
Tel: (30) 535-4717

Logopédus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes állás.
Pbhi: 2011. nov. 28.
Pehi: 2011. nov. 30.
Illetmény, juttatás: besorolás
szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b., om.
Pc: Boda Olga
intézményvezetõ
Mezõkovácsháza
Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
5800 Mezõkovácsháza,
Hõsök tere 6.

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)
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om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
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

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.

Mohács Térségi Általános
Mûvelõdési Központ
Mohácsi Jenõ Könyvtár
Intézményegység-vezetõ

Lf: Az intézményegységre
vonatkozó szakmai, felelõs
irányítás.

Szakirányú felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség,
öt év szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: legalább öt évet
meghaladó vez. gyak.

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. jan. 9.
Pehi: 2012. febr. 9.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., helyzet-
elemzésre épülõ vpr., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul pályázata közzété-
teléhez a véleményeztetési el-
járásban részt vevõk, a döntés-
elõkészítésben és a döntésben
részt vevõk számára.
Pc: Miskolczi Imréné
Fõigazgató MTAMK
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. dec. 9.

Oroszlány Város
Önkormányzata
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

Gárdonyi Géza
Városi Könyvtár
2840 Oroszlány,
Fõ tér 1.
igazgató

Fõiskola, szakirányú
egyetemi v. és szakképzett-
ség vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga vagy fõiskolai
könyvtárosi képzettség,
továbbá legalább ötéves
szgy., vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: a pályázó a szakirá-
nyú felsõfokú végzettségen
túlmenõen rendelkezik
államháztartási, vezetési
ismereteket is nyújtó

ÁEI: 2012. jan. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2011. dec. 3.
Pehi: 2011. dec. 13.
Illetmény, juttatás:
magasabb vp.
A pályázatoknak tartalmazni-
uk kell: vpr., om., b., ön.,
nyilatkozat adatkezelésrõl.
Sikeres pályázat esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség lefolytatása.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, személye-
sen vagy e-mailen kell
benyújtani.
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könyvtárvezetõi tanfolyam
elvégzésével, könyvtár
területén végzett vezetõi
gyakorlattal.

e-mail: farkasne.bmoni-
ka@oroszlany.hu
Pc: Oroszlány Város
jegyzõje
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.
f: Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatások
Osztálya
Tel: (34) 361-444/170 m.
A pályázat további megjelené-
sének helye, ideje: NKI inter-
netes honlap: 2011. nov. 4.

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

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 in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

A nemzeti erõforrás miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet:

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
rektori megbízatása ellátására.

A megbízás 2012. augusztus 1-jétõl – 3–5 évig terjedõ határozott idõre – 2017. július 31-éig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továb-
biakban: az egyetem) Szervezeti Felépítés és Mûködési Rendje alapján az egyetem irányításával összefüggõ feladatok
ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
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– a humánpolitikai munka irányítása,
– az egyetem rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok sze-

rinti – rendelkezés,
– az egyetem fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése

és összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos

életben való részvételét,
– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden

olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanú-

sító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az

egyetem Szervezeti Felépítés és Mûködési Rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, http://www.nki.gov.hu 2011. december 15-én történt megje-

lenést követõen 2012. január 31-éig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.).

A pályázat véleményezése, rangsorolása, valamint a megbízás kiadása a felsõoktatási törvény rektori megbízásra vo-
natkozó hatályos rendelkezései, valamint az ennek végrehajtására kiadott egyetemi Humánpolitikai Szabályzatban fog-
lalt rend szerint történik.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Szabó Ilona fõtanácsos ad (Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Rektori Kabinet, cím: 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., Központi épület I. emelet 14., telefon:
463-1745).

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori megbízatására”.

* * *

SEMMELWEIS EGYETEM (Budapest)
rektori megbízásának ellátására.

A megbízás 2012. július 1-jétõl 2015. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség/mesterfokozat és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
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– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az egye-
tem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási, gazdasági és szolgáltatási tevékenységének irányítása az
egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– az intézményfejlesztést szolgáló humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –

rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítására irányuló munka szervezése,

összefogása és ellenõrzése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, szakmai és egyéb díjait,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetõi tevékenységének összefoglalását,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos

életben való részvételének bemutatását,
– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, továbbá minden olyan

iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást, egyetemi tanári kinevezést tanú-

sító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az

egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, http://www.nki.gov.hu 1011. december 9-én történt megje-
lenést követõen 2012. január 31-éig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium címére (Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs Helyettes
Államtitkárság 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus vélemé-
nyezi, rangsorolja. A szenátus többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyérõl.

A pályázatról bõvebben felvilágosítást az egyetemen a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóság ad [kapcsolattartó:
a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon Berényi Zsuzsa igazgató (1085 Budapest, Üllõi út 26., telefon: 06
(1) 459-1500/55222 mellék)].

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Semmelweis Egyetem rektori megbízatására”.

* * *
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DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA (Dunaújváros)
rektori megbízatásának ellátására.

A megbízás 2012. július 1-jétõl 2017. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség (szükség szerint a szakképzettség pontos megjelölésével),
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok és az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok sze-

rinti – rendelkezése,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése

és összefogása.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos

életben való részvételét,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan

iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai

tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a

fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi, rangsorolja. A szenátus többségének

szavazatával dönt a rektorjelölt személyérõl.

A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, http://www.nki.gov.hu 2011. december 9-én történt megje-
lenést követõen 2012. január 31-éig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium címére (Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs Helyettes
Államtitkárság 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.)
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A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Gyarmati Mariann fõtitkár ad.
Cím: Dunaújvárosi Fõiskola Rektori Hivatal, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.
Telefon: 06 (25) 551-108.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Dunaújvárosi Fõiskola rektori megbízatására”.

* * *

EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA (Baja)
rektori megbízatásának ellátására.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás 2012. július 1-jétõl 2016. június 30-áig szól.

A munkavégzés helye: Baja, Szegedi út 2.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû, legalább kétszakos végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû egyetemi tanári, habilitált egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kine-

vezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– legalább nyolc év vezetõi gyakorlat,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– széleskörû nemzetközi kapcsolatok, különös tekintettel a határon túli magyar felsõoktatási intézményekre.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– a fõiskola rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti – rendel-

kezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szerve-

zése és összefogása,
– kapcsolattartás a fõiskola, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 97. § (5) bekezdése

rendelkezései az irányadók.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
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– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan in-

formációt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai

tanári kinevezését, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetõségének idõpontja:
A vezetõi beosztás 2012. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.nki.gov.hu) 2011.
december 15-én történt megjelenését követõen 2012. január 31-ig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy máso-
lati példányban, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs Helyettes Államtit-
kárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézmény fõtitkára, Vuityné dr. Pálity Ibolya ad.
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: 06 (79) 524-624/117.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Fõiskola rektori megbízatására”.

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a Kaposvári Egyetem pályázatot
hirdet a

KAPOSVÁRI EGYETEM
GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓSÁG
gazdasági fõigazgató (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozott idejû, 2012. január 1-jétõl 2015. december 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõ megbízás határozott idõre, 2012. január 1-jétõl 2015. december 31-éig szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági fõigazgatót pályázat alapján a rektor javaslatára a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg. Feladatát az

egyetem rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el. Feladat: az egyetem mûködésével összefüggõ
gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes
kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben, valamint az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata sze-
rint. Az egyetem gazdasági szervezetének irányítása és a szervezeti egységek gazdálkodásának összehangolása. Szakte-
rületén részvétel az egyetem döntéselõkészítõ és döntéshozó munkájában. A hatályos jogszabályi rendelkezések és az
egyetem belsõ szabályzatai alapján az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának
megszervezése, irányítása, ezen belül különösen:

– az egyetem költségvetési gazdálkodásának szervezése és irányítása,

– a Gazdasági Fõigazgatóság szakirányú és ügyviteli tevékenységének szervezése és irányítása,

– a fejlesztési tervek elõkészítésében és kidolgozásában segítség nyújtása, az egyetemi beruházások szakszerû meg-
szervezésének és lebonyolításának, továbbá az egyetem épületei és eszközei állagmegóvásának biztosítása,

– a gazdálkodási és pénzügyi tárgyú jogszabályok végrehajtásának, megtartásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-

mint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, va-
lamint a 2005. évi CXXXIX. törvény és azok végrehajtási rendeletei, továbbá az Egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata és Kollektív Szerzõdése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-ában elõírt végzettség, szakképzettség.

– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

– Angol vagy német nyelven tárgyalási szintû nyelvtudás.

– Költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynél szerzett legalább 5 éves gazdasági vezetõi gyakorlat.

– Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– szakmai munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelé-
seit, továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vass Júlia fõtitkár nyújt a 06 (82) 505-925-ös telefonszá-
mon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történõ megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor

utca 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: RH/614-1/2011, valamint a
munkakör megnevezését: gazdasági fõigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a véleményezést követõen a Kaposvári Egyetem Szenátusa rangsorolja. A fõigazgatót – a rektor javas-

latára – a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Oktatási és Kulturális Közlöny,
– Kaposvári Egyetem honlapja.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelõen a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-

káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhetõ.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2011. november 15.
A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI ré-

szére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

prof. dr. Szávai Ferenc DSc s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet az
AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM
elnöki tisztségének betöltésére

Az elnök feladata:
A Centrumot alkotó egységek tevékenységének összehangolása, felügyelete, fejlesztésére vonatkozó koncepciók ki-

alakítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, mûködési rendjének biztosítása, a rendelkezésre álló
költségvetési és más források felhasználásának felügyelete.

Pályázatot nyújthatnak be – az Agrártudományi Centrum Mûködési Rendjének 10. § (1) bekezdése alapján – a Pan-
non Egyetem Georgikon Kar, a Burgonyakutatási Központ, a Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony és a Re-
gionális Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ teljes munkaidõben foglalkoztatott magyar állampolgárságú veze-
tõ oktatói, tudományos fokozattal rendelkezõ munkatársai.

A pályázó rendelkezzék az agráriumhoz kapcsolódó egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, egy idegen
nyelvbõl középfokú komplex típusú nyelvvizsgával, többéves vezetõi tapasztalattal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének pontos megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos

életben való részvételét,
– az AC elnöki tisztség betöltésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást (államilag elismert középfokú

komplex nyelvvizsga) tanúsító okirat(ok) hiteles másolatát,
– a teljes publikációs listát, szakmai, illetve tudományos munkák, díjak jegyzékét, a 10 legfontosabb közleményét ki-

emelve,
– három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és

az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az elnöki megbízás 2012. március 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. február 29. napjáig kerül sor.

A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjele-
néstõl számított 40 napon belül.

A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Pannon Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igaz-
gatóságán szerezhetõk be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 88/624-236).

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pannon Egyetem AC elnöki tisztségének betöltésére”.

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Szervezési és Vezetési Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett docens feladata a Projekt menedzsment (angol és magyar nyelven), a Szervezetfejlesztés (angol és ma-
gyar nyelven), a Projekt esettanulmányok (német nyelven), valamint a Szervezési technikák (angol és magyar nyelven)
címû tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése. Aktívan vegyen
részt a tanszék kutatási, tehetséggondozási tevékenységében, valamint témavezetõként és oktatóként a doktori iskola
munkájában. Lehetõség szerint bõvítse a tanszék külsõ szakmai kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar hazai és
nemzetközi projektmunkáiban.

A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal, vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal.
Ezen kívül rendelkezzen jelentõs, publikációkkal is alátámasztott kutatói múlttal a projektmenedzsment területén. Elvárt
a tudományos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat, valamint az angol és a német 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 megjele-
néstõl számított 40 napon belül.

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatósá-
gon beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., 06 (88) 624-236].

Dr. Friedler Ferenc s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási 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 in-
tézmények 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

Intézményvezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Vidékfejlesztési
Minisztérium
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér. 11.

VM Közép-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium
és VM Gyakorlóiskola,

Egyetem, tanári v. és az in-
tézményben folyó szakkép-
zések irányának megfelelõ
egyetemi v., vagy mérnök
tanári v. és az intézmény-
ben folyó szakképzések

ÁEI: 2012. márc. 15.
A beosztás betölthetõségének
idõpontja: a beosztás a pályá-
zatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.
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1106 Budapest,
Maglódi út 4/b.
tanár munkakörben
fõigazgató

Lf: A fõigazgató ellátja
az intézmény alapító
okiratában (megtalálható a
www.fvmkaszk.hu honla-
pon) meghatározott széles
körû szakmai-agrárgazdasá-
gi, pedagógiai munka irányí-
tását, amely magában foglal-
ja a mezõgazdasági, illetve
élelmiszeripari és a mûszaki
képzés, a pedagógusképzés,
a felnõtt- és továbbképzés, a
gazdálkodás (tangazdaság,
tanmûhelyek üzemeltetése),
a szaktanácsadás feladatait.
Felel a pedagógiai munkáért,
az intézmény ellenõrzési,
mérési, értékelési és minõ-
ségirányítási programjának
mûködéséért, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátá-
sáért, a nevelõ és oktató
munka egészséges és bizton-
ságos feltételeinek megte-
remtéséért stb.
Vezeti a nevelõtestületet, el-
lenõrzi és irányítja a nevelõ
és oktató munkát, a rendel-
kezésre álló költségvetés
alapján biztosítja a nevelé-
si-oktatási intézmény mûkö-
déséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket, irányít-
ja a gyermek- és ifjúságvé-
delmi munkát stb.
Költségvetési szerv vezetõ-
jeként felel az intézmény te-
vékenységeinek jogszabály-
ban, költségvetésben foglal-
taknak megfelelõ ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és
hatékony mûködéséért és
gazdálkodásáért, valamint
belsõ kontrollrendszeréért.

irányának megfelelõ egye-
temi szintû szakképzettség,
Vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus szakvizsga,
vagy közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
128. §-ának (8)–(9) bekez-
désében meghatározottak,
oktatásban eltöltött legalább
10 éves pedagógus munka-
körben szerzett szgy., leg-
alább öt éves oktatási intéz-
ményben szerzett vezetõi
gyak. [138/1992. (X. 8)
Korm. rendelet 5. §], a ne-
velési-oktatási intézmény-
ben pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás, ill.
a kinevezéssel egyidejûleg
közalkalmazotti jogvi-
szonyhoz szükséges feltéte-
lek megléte, magyar állam-
polgárság, vagy külön jog-
szabály szerint jog a szabad
mozgáshoz és tartózkodás-
hoz, ill. bevándorlási vagy
letelepedési engedély, bün-
tetlen elõélet, alapfokú szá-
mítógépes ismeret.
Elõny: tangazdaság mûköd-
tetésével kapcsolatos ta-
pasztalatok, gyakorlóiskolai
tapasztalat, szakmai (agrár),
társadalmi és egyéb szerve-
zetben való aktív részvétel,
idegennyelv-ismeret.

A vezetõi megbízás 2017.
márc. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2012. jan. 4.
Pehi: 2012. márc. 4.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a határidõn túli,
valamint a pályázati feltételek-
nek nem megfelelõ pályázato-
kat, érvénytelenként az Elõké-
szítõ Bizottság a pályázó ré-
szére visszaküldi.
A pályázatok elbírálása a be-
adási határidõtõl számított
60 napon belül történik.
Az intézmény nevelõtestületé-
nek és alkalmazotti közösségé-
nek pályázatokat véleményezõ
értekezletére a pályázók meg-
hívást kapnak. Ezután a pályá-
zókat a vidékfejlesztési mi-
niszter által létrehozott bíráló-
bizottság meghallgatja, ame-
lyet követõen a miniszter a vé-
leményeket mérlegelve dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései,
valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a vidék-
fejlesztési miniszter irányítása
alá tartozó költségvetési szer-
veknél történõ végrehajtásáról
szóló 70/2011. (VII. 26.) VM
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munka-
helyek, munkakörök feltünte-
tésével, a szakmai munka rész-
letes ismertetésével, om. (ere-
deti iratok bemutatása sikeres
pályázat esetén), vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, b.,
orvosi (háziorvosi) igazolás,
amellyel a pályázó a magasabb
vezetõi beosztás ellátására al-
kalmas egészségügyi állapotát
igazolja, nyilatkozat,
amelyben vállalja, hogy
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fõigazgatói megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
rást lefolytatja, nyilatkozat,
amelyben vállalja a vezetõi al-
kalmasságra irányuló teszt ki-
töltését, amennyiben pályázata
a kiírásban foglaltaknak meg-
felel, arról szóló nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, személye-
sen, ill. elektronikus úton lehet
a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számmal:
(SzIF/1693/2011., valamint a
beosztás megnevezésével: „ta-
nár munkakörben fõigazgató”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Vidékfejlesztési
Minisztérium Személyügyi és
Igazgatási Fõosztály
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11.
Személyesen: Vidékfejlesztési
Minisztérium Személyügyi
és Igazgatási Fõosztályának
Titkársága 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11. II. eme-
let 229. e-mail: Török Katalin
osztályvezetõ részére kata-
lin.torok@vm.gov.hu
f: dr. Pécsi Mária fõosztályve-
zetõ, valamint Török Katalin
osztályvezetõ
Tel: 795-3656, ill. 795-3918
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
Kormányzati Portál:
www.kormany.hu
2011. dec. 5.
NKI internetes honlap:
www.kozigallas.gov.hu
2011. dec. 5.
VM KASzK honlapja:
www.fvmkaszk.hu
2011.dec. 5.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
hiánypótlásnak a pályázati
határidõ lejártáig, valamint a
végzettséget bizonyító okira-
tok tekintetében az elbírálásig
helye van abban az esetben,
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ha azokat a pályázó az elbírá-
lásig megszerzi.
A végzettséget igazoló bizo-
nyítványok elbírálásig történõ
megszerzését és hiánypótlás
keretében történõ becsatolását
a benyújtott pályázatban
jelezni szükséges.

Kápolnásnyék Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2475 Kápolnásnyék,
Fõ u. 28.

Pázmándi
Kempelen Farkas
Tagiskola
2476 Pázmánd,
Fõ u. 27.

Lf: Az irányadó jogszabá-
lyokban meghatározott fel-
adatok ellátása, a tagintéz-
mény törvényes mûködteté-
se, takarékos gazdálkodás.

Fõiskola, felsõfokú pedagó-
gus v. és közoktatási veze-
tõi vagy tanügy-igazgatási
szakértõi pedagógus szak-
vizsga, szakképesítésének
megfelelõ munkakörben
szerzett legalább öt év felet-
ti szakmai tapasztalat, va-
gyon-nyilatkozattételi eljá-
rás lefolytatása, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: egyetemi v., angol
vagy német nyelvbõl szer-
zett középfokú „C” típusú
nyelvvizsga.

ÁEI: 2012. márc. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2011. dec. 31.
Pehi: 2012. febr. 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., 30 napnál nem régebbi
b., a pályázat véleményezésé-
ben és elbírálásában részt ve-
võk betekintési jogára utaló
nyilatkozatot, elõzõ munkavi-
szonyokra vonatkozó
igazolásokat.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen kell benyújtani.
Pc: Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék,
Fõ u. 28.
Személyesen: Kápolnás-
nyék-Nadap Körjegyzõség
Hivatala
2475 Kápolnásnyék,
Fõ u. 28.
A pályázati munkát elektro-
nikus adathordozón (CD) is
mellékelni kell.
f: Sági Tibor
Tel: (22) 574-100
(111 mellék)
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kapolnasnyek.hu
2011. nov. 23.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-tár-
sadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely
a nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézi-
se. Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ euró-
pai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a fami-
liaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam
formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább neme-
sítette. S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illuszt-
rálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a
szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a
mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él.
Így például mit is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szol-
gálni nekünk, mint a német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik,
miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísér-
let igazi dilemmája a jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat
milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létre-
hozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat
egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémameg-
oldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tu-
dományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhe-
tõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint 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 pos-
tai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

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 a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 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 pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás
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