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JOGSZABÁLYOK

A nemzeti erõforrás miniszter
2/2011. (I. 24.) NEFMI

rendelete
az oktatási és kulturális miniszter

ágazatába tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeirõl  szóló

25/2010. (V. 14.) OKM rendelet
módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 73.  § n) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök -
sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41.  § i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1.  §

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ága za tá ba tar to zó
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló

25/2010. (V. 14.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 32. pont já ban meg ha tá ro -
zott Mo de rá tor szak ké pe sí tés e ren de let 1. mel lék le te sze -
rint mó do sul és egy ide jû leg a Mé dia mo de rá tor és Szín -
házi moderátor szakképesítés-elágazásokkal egészül ki.

2.  §

Az R. 2. mel lék le té nek az 1. mel lék let 31. sor szá ma alatt 
ki adott Lak be ren de zõ szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö -
ve tel mé nyé nek I. pont ja e ren de let 2. mel lék le te szerint
módosul.

3.  §

Az R. 2. mel lék le té nek az 1. mel lék let 32. sor szá ma alatt 
ki adott Mo de rá tor szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve -
tel mé nye he lyé be e ren de let 3. melléklete lép.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon veszti hatályát.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 2/2011. (I. 24.) NEFMI ren de let hez

Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

Szakmacsoport megnevezésesor-

száma
azonosító száma megnevezése

32. 61. 55 213 02 Mo de rá tor Mû vé szet, 
köz mû ve lõ dés, 
kom mu ni ká ció
szakma csoport

55 213 02 0010 55 01 Szak ké pe sí tés-
el ága zás:
Mé dia mo de rá tor

55 213 02 0010 55 02 Szak ké pe sí tés-
el ága zás:
Szín há zi mo de rá tor



2. mel lék let a 2/2011. (I. 24.) NEFMI ren de let hez

„AZ 1. MELLÉKLET 31. SORSZÁMA ALATT KIADOTT LAKBERENDEZÕ SZAKKÉPESÍTÉS 
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 214 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Lak be ren de zõ

3. Szak ké pe sí té sek kö re:

3.1. Rész szak ké pe sí tés Nincs

3.2. Szak ké pe sí tés-el ága zá sok Nin cse nek

3.3. Szak ké pe sí tés-rá épü lés Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3729

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám

Lak be ren de zõ 2 2000
                                              

  ”

3. mel lék let a 2/2011. (I. 24.) NEFMI ren de let hez

„AZ 1. MELLÉKLET 32. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS 
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 213 02

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Mo de rá tor

3. Szak ké pe sí té sek kö re:

3.1. Rész szak ké pe sí tés Nincs

3.2. Szak ké pe sí tés-el ága zá sok Azo no sí tó szám: 55 213 02 0010 55 01

Meg ne ve zés: Mé dia mo de rá tor

Azo no sí tó szám: 55 213 02 0010 55 02

Meg ne ve zés: Szín há zi mo de rá tor

3.3. Szak ké pe sí tés-rá épü lés Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3719

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám

Mo de rá tor 2 –
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II.
EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Mé dia mo de rá tor
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: 40 óra elõ írt szak mai gya kor lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 120
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
5. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Szín há zi mo de rá tor
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 120
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
5. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.
MUNKATERÜLET

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

3719 Egyéb kul tu rá lis fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le írá sa:
Mé dia mo de rá tor:
Szer kesz tõ ként, ri por ter ként, mû sor ve ze tõ ként köz re mû kö dik az elekt ro ni kus mé dia kü lön bö zõ mû fa ja it kép vi se lõ

pro duk ci ók ban
Szer ve zõ ként, szer kesz tõ ként köz re mû kö dik kul tu rá lis szer ve ze tek nél, mû ve lõ dé si há zak ban, TV- és rá dió stú di ók -

ban, sza bad té ri ren dez vé nye ken
Irá nyít ja a mû so rok le bo nyo lí tá sát, össze kö ti az egyes mû sor szá mo kat
El ké szí ti a kö zön ség nek szánt mû so rok kon cep ci ó ját, for ga tó köny vét, te ma ti ku san fel épí ti a prog ra mot, ki vá laszt ja és 

fel ké szí ti a köz re mû kö dõ ket, il let ve össze kö ti a mû sor szá mo kat sa ját (elõ re meg írt vagy rög tön zött) szö veg gel
Szín há zi mo de rá tor:
Az in téz mény mû vé sze ti és gaz da sá gi ve ze tõ jé vel együtt mû köd ve ki ala kít ja az éva dok prog ram ját, meg ter ve zi a tár -

su lat ar cu la tát, az elõ adá sok hoz köt he tõ PR mun kát
El vég zi az évad ter vek és a pró ba ren dek ko or di ná lá sát, idõ pon tok, pró bák, sze mé lyek, ter mek össze kap cso lá sát
Részt vesz pá lyá za tok írá sá ban, kal ku lá ci ók és ki mu ta tá sok ké szí té sé ben, a fi nan ci á lis hát tér megteremtésében
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Részt vesz a szö veg gon do zás fá zi sa i ban, a szín há zi mun ka ered mé nyé rõl  szóló el sõd le ges do ku men tu mok
elkészítésében

A ren de zõ és a dra ma turg asszisz ten se ként ko or di ná ló-al ko tó sze re pet tölt be a szín há zi pro duk tum meg al ko tá sá nak
folyamatában

Fi gye lem mel kí sé ri, al kal man ként irá nyít ja a pró bá kat, és a szín ház sze mély ze té nek mun ká ját ko or di nál ja

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

– –

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2750-10
Gaz da sá gi és jo gi is me re tek al kal ma zá sa
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
Fi gye lem mel kí sé ri a mun ká já hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok változásait
Fi gye lem be ve szi a szer zõi jo go kat
Fi gye lem be ve szi és vé di a sze mé lyi ség hez fû zõ dõ jogokat
Vál lal ko zást hoz lét re, il let ve részt vesz an nak tár sas vál lal ko zás ki ala kí tá sá ban
Szer zõ dést köt
Tár gyal a tisz te let díj össze gé rõl és a fi ze tés mód já ról
Meg ter ve zi a pro duk ció költ ség ve té sét, il let ve részt vesz an nak meg ter ve zé sé ben
Üz le ti ter vet ké szít
Pi ac ku ta tást vé gez
Szá mí tó gé pen el ké szí ti a mun ká já hoz kap cso ló dó le ve le ket, szerzõdéseket
Szá mí tó gé pes pre zen tá ci ót készít
Részt vesz a pro duk ci ó hoz kap cso ló dó mar ke ting te vé keny ség ben
Részt vesz a pro duk ci ó val kap cso la tos PR-te vé keny ség ben
Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Gaz da ság és pénz ügy
C Az üz le ti terv tar tal ma, fel épí té se
B Vál lal ko zá si is me re tek
D Vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
D A vál lal ko zás lét re ho zá sá nak gya kor la ti feladatai
B Szer zõi jo gok
C A mun ka szer zõ dé sek meg kö té sé re, fel bon tá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok, szabályok
C Mun ka- és bal eset vé de lem
D Szá mí tás tech ni kai hard ve rek
C Szoft ve rek üze mel te té se
C Elekt ro ni kus adat hor do zók
A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
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2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kö zért he tõ ség
Ud va ri as ság
Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Hely zet fel is me rés
A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2751-10
Kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
Be széd tech ni kai szem pont ból fo lya ma to san kép zi magát
Fel ada tá hoz il lõ en öl töz kö dik, ru ház ko dá sá val is kommunikál
A pro to koll és az eti kett sza bá lyai sze rint vi sel ke dik
Sze mély kö zi kom mu ni ká ci ós tech ni ká kat használ
Krí zis hely ze te ket, konf lik tu so kat kezel
Kom mu ni ká ci ós tré nin get tart
Kom mu ni kál a részt ve võk kel a pro duk ció során
Ke ze li a vá rat lan szi tu á ci ó kat
Fel épí ti sa ját ima ge-ét
Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Kom mu ni ká ció el mé let
B Be széd tech ni ka és re to ri ka
C In ter per szo ná lis kom mu ni ká ció
C Pro to koll és eti kett
C Al kal ma zott pszi cho ló gia
A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kül sõ meg je le nés
Stressz tû rõ ké pes ség
Tü rel mes ség
Tû rõ ké pes ség
Tár sas kom pe ten ci ák:
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
To le ran cia
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Meg gyõ zõ kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem meg osz tás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Nyi tott hoz zá ál lás
A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2752-10
Tö meg kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
El iga zo dik fon to sabb köz in téz mé nyek te vé keny sé gé nek te rü le tén, és szükség
sze rint kap cso la tot tart azok kal
Fi gye lem mel kí sé ri a ha zai és vi lág po li ti kai ese mé nye ket
Részt vesz a pro duk ció kül sõ kom mu ni ká ci ó já ban
Részt vesz a pro duk ci ó val kap cso la tos mar ke ting és PR-te vé keny ség ben
Részt vesz a nyom dai anyag meg ter ve zé sé ben és el ké szí té sé ben
Részt vesz a pro duk ci ó val kap cso la tos ha tás vizs gá lat ban
Részt vesz a pro duk ció meg szer ve zé sé ben
Meg ál la pít ja a ren dez vény hely szí nét, il let ve részt vesz a hely szín ki vá lasz tá sá ban
Tá jé ko zó dik a he lyi adott sá gok ról és szo ká sok ról
Dra ma turg ként te vé keny ke dik
Kap cso la tot tart a pro duk ció tech ni kai hát te rét biz to sí tó mun ka tár sak kal
Ha gyo má nyos és elekt ro ni kus le ve let ír és ol vas ide gen nyelven
Szak cik ket pub li kál ide gen nyel ven
Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mû sor struk tú ra
C Dra ma tur gia
C For ga tó könyv és szi nop szis
C Pub lic re lat ions
C Rek lám és mar ke ting-kom mu ni ká ció
C Tár sa da lom is me ret
C Tö meg kom mu ni ká ció
C Ren dez vény szer ve zés
C Kom mu ni ká ció el mé let
A Be széd tech ni ka és re to ri ka
C Mû sor szer kesz té si is me re tek
A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kül sõ meg je le nés
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Adek vát me ta kom mu ni ká ció
Pre zen tá ci ós kész ség
Kon szen zus kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Komp ro misszum-kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In ten zív mun ka vég zés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hely zet fel is me rés
A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2753-10
Mé dia is me re tek al kal ma zá sa
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
Rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri a leg fon to sabb ha zai és kül föl di médiumokat
Saj tó szem lét ké szít
Ku ta tást vé gez ar chív saj tó anya gok ban és köz hasz nú in for má ci ós forrásokban
Kap cso la tot tart a mé dia sze mély ze té vel és mun ka tár sa i val
Írá so kat ké szít a kü lön fé le saj tó mû fa jok ban
Fi gye lem mel kí sé ri és ér tel me zi a mé dia ál tal köz ve tí tett in for má ci ó kat
Szín pad- és stú dió tech ni kai be ren de zé se ket használ
Részt vesz a szín pad tech ni ka mû köd te té sé ben
Részt vesz a vi lá gí tás tech ni ka mû köd te té sé ben
Részt vesz a ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tech ni kai hát tér meg te rem té sé ben
Ki vá laszt ja a pro duk ci ó hoz szük sé ges hang- és vi lá gí tás tech ni kai eszközöket
El vég zi a pro duk ci ó hoz szük sé ges tech ni kai esz kö zök egy sze rûbb kar ban tar tá si, ál lag meg õr zé si teendõit
El len õr zi, hogy a hely szí nen ren del ke zés re áll-e a szük sé ges elekt ro mos tel je sít mény
El len õr zi a pro duk ci ó hoz szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket mun ka- és érin tés vé del mi szem pon tok alapján
El len õr zi a pro duk ci ó hoz szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket tûz vé del mi szempontból
Rög zí tett mû so ro kat elekt ro ni kus adat hor do zón archivál
Show-mû so rok ban sze re pel
Mû sort szer keszt
Mû sort ve zet ide gen nyel ven
Pre zen tá ci ót tart ide gen nyel ven
For ga tó köny vet ír
El fo gad tat ja a for ga tó köny vet
Össze han gol ja a mû sor ter vet a pro duk ció töb bi részt ve võ jé vel
Kon fe rál
Össze kö ti a mû sor szá mo kat
Be szél get a meg hí vot tak kal
Vi tát ve zet
In ter jút ké szít
Kap cso la tot tart a kö zön ség gel
Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mû faj el mé let
C Sti lisz ti ka és saj tó nyelv
B Új ság írás
C Mû sor struk tú ra
C Mû sor szer kesz té si is me re tek
C Dra ma tur gia
C For ga tó könyv és szi nop szis
C Stú dió tech ni ka
C Mun ka- és bal eset vé de lem
A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Hang rög zí tõ esz kö zök (mik ro fo nok, mag ne to fo nok) hasz ná la ta
3 Hír adás tech ni kai be ren de zé sek (TV, rá dió, in ter ne tes hír for rá sok) használata

336 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám



3 Non li ne á ris hang- és ké pe di tá ló esz kö zök hasz ná la ta
3 Ar chi vá ló esz kö zök hasz ná la ta
2 Vi lá gí tás tech ni kai be ren de zé sek hasz ná la ta
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
In for má ció gyûj tés
Rend sze re zõ ké pes ség
A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2754-10
Szín há zi is me re tek al kal ma zá sa
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
Ma gyar és ide gen nyel ven drá mát ol vas és ele mez az ál ta lá nos és szak mai szó kincs, il let ve a drá ma elem zés mód sze re -

i nek birtokában
Ma gyar és ide gen nyel ven szín há zi elõ adást ele mez az ál ta lá nos és szak mai szó kincs, il let ve az elõ adás elem zés mód -

sze re i nek birtokában
El iga zo dik a fon to sabb mû vé sze ti és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek te vé keny sé gé nek te rü le tén, és szük ség sze rint

kapcsolatot tart azokkal
Rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri a leg fon to sabb ha zai és kül föl di mû vé sze ti és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek tevé -

kenységét
Ke ze li a szín há zi vál lal ko zás/in téz mény ügy vi te li fo lya ma ta it, üz le ti információit
Be tar tat ja a mun ka vi szony ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat
Részt vesz a mun ka ügyi kap cso la tok elõ ké szí té sé ben, az er re vo nat ko zó szer zõ dé sek kö té sé ben, és az ez zel össze -

függõ ér dek egyez te té si folyamatokban
Ala kít ja, irá nyít ja a szín há zi vál lal ko zás ban/in téz mény ben fog lal koz ta tot tak ha té kony munkamegosztását
Részt vesz a szín há zi vál lal ko zás/in téz mény ar cu lat ter ve zés ben és az imázs alakításban
Részt vesz az adott pro duk ció tel jes szín pad tech ni kai hát te ré nek biz to sí tá sá ban
Szín há zi/mû vé sze ti rek lám kam pá nyo kat ter vez, szervez
Al kal maz za a PR mód sze re ket
Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ma gyar és ide gen nyel vû szö veg ér tés, for dí tás
B A drá ma elem zés mód sze re i nek át fo gó is me re te és ref lek tált alkalmazása
B Az elõ adás elem zés mód sze re i nek át fo gó is me re te és ref lek tált alkalmazása
C A szol gál ta tás hoz kap cso ló dó üz le ti, ügy vi te li folyamatok
C A szer zõ dés kö té sek ha zai és nem zet kö zi gya kor la ta
B A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás sze re pe, fel ada tai
C Mun ka kör- és tel je sít mény elem zé si tech ni kák
C A mar ke ting és a rek lám költ sé gek ter ve zé se, do ku men tá ci ó ja
C A mar ke ting és a rek lám ha té kony sá gá nak elem zé se és mérése
B PR mód sze rek
A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
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4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Tü rel mes ség
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Stressz tû rõ ké pes ség
Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kö zért he tõ ség
Kon szen zus kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
To le ran cia
Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hely zet fel is me rés
Fi gye lem meg osz tás
In ten zív mun ka vég zés
Ered mény ori en tált ság

Az 55 213 02 0010 55 01 azonosító számú, Média moderátor megnevezésû szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2750-10 Gaz da sá gi és jo gi is me re tek al kal ma zá sa
2751-10 Kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
2752-10 Tö meg kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
2753-10 Mé dia is me re tek al kal ma zá sa

Az 55 213 02 0010 55 02 azonosító számú, Színházi moderátor megnevezésû szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2750-10 Gaz da sá gi és jo gi is me re tek al kal ma zá sa
2751-10 Kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
2752-10 Tö meg kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
2754-10 Szín há zi is me re tek al kal ma zá sa

338 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám



V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás.
A kép zé si prog ram ban elõ írt ter je de lem ben és ha tár idõ re el ké szí tett szak dol go zat le adá sa.
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel.
A 4. vizs ga rész meg kez dé sé nek fel té te le a vizs ga mun ka el ké szí té se, va la mint az er rõl ké szült jegy zõ könyv és a mes -

ter mun kát tar tal ma zó hor do zó esz köz el jut ta tá sa a szak mai vizs ga bi zott ság hoz, a vizs ga meg kez dé se elõtt 10 nap pal.
A mes ter mun ka egy tet szõ le ges tech ni ká val rög zí tett, ma xi mum 20 perc idõ tar ta mú pro duk ció, amely meg fe le lõ en bi -

zo nyít ja, hogy a je lölt ren del ke zik a mo de rá tor mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges is me re tek kel és ké pes sé gek kel. A je -
lölt a mes ter mun ka el ké szí té sé hez kö te les kon zu lenst vá lasz ta ni a gya kor lat ve ze tõ ta ná rok kö zül. A kon zu lens a szi nop -
szis tól egé szen a for ga tó könyv meg valósításáig fi gye lem mel kí sé ri, és ta ná csa i val se gí ti a pro duk ci ót ké szí tõ vizs gá zót,
majd a kon zu lens ja vas la tot tesz az el ké szült mes ter mun ka ér dem je gyé re.

A 5. vizs ga rész 1. vizs ga fel ada tá nak – a szak dol go zat vé dés nek – fel té te le a min. 30 ol dal ter je de lem ben el ké szí tett
dol go zat be adá sa, a vizs gát meg elõ zõ en 30 nap pal.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2750-10
Gaz da sá gi és jo gi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Meg adott fel té te lek alap ján egy ké szü lõ pro duk ció költ ség ve té sé nek meg ter ve zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2751-10
Kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom mu ni ká ció el mé le ti, pro to koll és eti kett is me re tek al kal ma zá sa komp lex té tel sor alap ján
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elõ re meg adott szem pon tok alap ján össze ál lí tott hely zet gya kor la tok meg ol dá sa szó be li kom mu ni ká ci ós esz kö zök al -

kal ma zá sá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2752-10
Tö meg kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tö meg kom mu ni ká ci ós is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2753-10
Mé dia is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A mes ter mun ka meg vé dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sor szer kesz té si és dra ma tur gi ai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mû faj el mé le ti, sti lisz ti kai, saj tó nyel vi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Egy adott mû sor hoz szük sé ges esz kö zök, tár gyak be ren de zé sek ren del te tés sze rû elõ ké szí té se, hasz ná la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 20%
3. fel adat 20%
4. fel adat 20%
5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2754-10
Szín há zi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A szak dol go zat meg vé dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy konk rét dra ma ti kus szö veg alap ján ké szült szín há zi elõ adás elem zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc (elõ adás meg te kin té se fel vé tel rõl 150 perc, fel ké szü lé si idõ 60 perc, vá lasz adá si idõ 30 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Egy konk rét szín há zi elõ adás PR-anya ga i nak és vissza kö vet kez tet he tõ pró ba táb lá já nak össze ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 30%
3. fel adat 30%
3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:
Az 55 213 02 0010 55 01 azo no sí tó szá mú, Mé dia mo de rá tor meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés-el ága zás hoz ren delt vizs ga -

ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész 20%
2. vizs ga rész 20%
3. vizs ga rész 20%
4. vizs ga rész 40%
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Az 55 213 02 0010 55 02 azo no sí tó szá mú, Szín há zi mo de rá tor meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés-el ága zás hoz ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizsga egészében

1. vizs ga rész 20%
2. vizs ga rész 20%
3. vizs ga rész 20%
5. vizs ga rész 40%
4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:
A szak mai vizs ga ré szek alól an nak ko ráb bi iga zolt tel je sí té se alap ján ad ha tó felmentés
5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Média moderátor Színházi moderátor

Szá mí tó gép X X

Szoft ve rek X X

Szken ner X X

Nyom ta tó X X

In ter net hoz zá fé rés X X

Kom mu ni ká ci ós esz kö zök X X

Iro da tech ni kai esz kö zök X X

Hang- és vi deó-tech ni ka X X

Szín pad- és stú dió tech ni kai esz kö zök X X

Jog sza bály gyûj te mény X X

VII.
EGYEBEK

A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter éven te a hon lap ján köz zé te szi a vizs ga idõ pon to kat.
Az írás be li vizs ga te vé keny sé gek nél hasz nál ha tó se géd esz kö zö ket a ki adott té tel bo rí té kon kell feltüntetni.
A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma: 360 óra
A szak mai vizs ga bi zott ság ban  való rész vé tel re ki je lölt szak mai szervezet:
Akk re di tált Is ko lai rend sze rû Fel sõ fo kú Szak kép zés Kol lé gi u ma Egyesület”
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A nemzeti erõforrás miniszter
3/2011. (I. 26.) NEFMI

rendelete
az alapfokú mûvészetoktatás követelményei

és tantervi programjának 
bevezetésérõl és kiadásáról  szóló
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

módosításáról*

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §
(1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41.  § i) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben eljárva a következõket rendelem el:

1.  §

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei és tan ter vi 
prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki adá sá ról  szóló 27/1998.
(VI. 10.) MKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) az e ren de let
mel lék le te sze rin ti 2. mel lék let tel egé szül ki, ez zel egy ide -
jû leg az R. Mel lék le té nek megjelölése 1. mellékletre
módosul.

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az e ren de let 1. mel lék le te sze rint – a 3/2011.

(I. 26.) NEFMI ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en –
foly ta tott kép zé sek fel me nõ rend szer ben foly tat ha tók, oly
mó don, hogy a ta nul má nya i kat már meg kez dett ta nu lók
azt leg ké sõbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.

(5) E ren de let nek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI ren de let tel
be ik ta tott – 2. mel lék le tét el sõ al ka lom mal a 2011/2012.
tan év ben meg kez dett kép zé sek re fel me nõ rend szer ben
kell alkalmazni.”

3.  §

Az R. 1.  § (1) be kez dé sé ben a „mel lék le te ként” szö veg -
rész he lyé be az „1–2. mel lék le te ként” szöveg lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na -
pon vesz ti hatályát.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

HATÁROZATOK

A miniszterelnök
8/2011. (I. 28.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága tagjának megbízásáról

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
 szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2.  § (3)–(4) be kez dé se
alap ján, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia elnökének
javaslatára

dr. Ja kab Évát, a Sze ge di Tu do mány egye tem Ál lam- és
Jog tu do má nyi Ka ra dé kán he lyet te sét, a Ró mai Jo gi Tan -
szék tan szék ve ze tõ egyetemi tanárát

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi -
zott sá ga tag sá gi te en dõ i nek ellátásával 

– 2011. ja nu ár 24-ei ha tállyal, há rom éves idõ tar tam ra – 
meg bí zom.

Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök
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KÖZLEMÉNYEK

A NEFMI közleménye 
a Felsõoktatási Minõségi Díj Pályázat

lebonyolítási költségeinek elengedésérõl

Tá jé koz tat juk a 2011. évi Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ra pá lyá zó kat, hogy a Tá mop 4.1.4. „Mi nõ ség fej lesz tés a fel sõ ok -
ta tás ban” cí mû ki emelt prog ram biz to sít ja a pá lyá zat le bo nyo lí tá si költ sé ge it. En nek kö szön he tõ en a 2011. évi Fel sõ ok -
ta tá si Mi nõ sé gi Díj el já rá si költ sé ge it a pá lyá zók nak nem kell meg fi zet ni ük.

Dr. Dux Lász ló s. k.,
fel sõ ok ta tá sért és tu do mány po li ti ká ért

fe le lõs he lyet tes államtitkár

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi és oktatói ál lás he lye i nek be töl té sé re

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

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ KAR
pá lyá za tot hir det a
Tár sa da lom tu do má nyi Tan szé ké re
tan szék ve ze tõi meg bí zás el nye ré sé re

A ki ne ve zen dõ tan szék ve ze tõ fel ada ta: a tan szék ok ta tó, tu do má nyos, di ák kö ri és kul tu rá lis te vé keny sé gé nek irányí -
tása, a tan szék kép vi se le te az egye tem és a kar ve ze tõ szer vei elõtt. Gon dos kod nia kell az ok ta tott tan tár gyak szín vo na las 
ok ta tá sá ról, a prog ra mok és te ma ti kák fo lya ma tos kor sze rû sí té sé rõl, az akk re di tá ci ós, mi nõ ség biz to sí tá si kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé rõl. Fe le lõs a szer ve ze ti egy ség inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sá ért és fej lesz té sé ért.

A ki ne ve zen dõ tan szék ve ze tõ nek, mint ok ta tó nak, fel ada ta a Ma gyar or szág tör té ne te a XX. szá zad ban és a Ma gyar or -
szág tár sa da lom és mû ve lõ dés tör té ne te a XX. szá zad ban tan tár gyak ta ní tá sa, a ta ní tó és óvo da pe da gó gus szak kép zé sé -
ben elõ adá sok tar tá sa és sze mi ná ri u mok ve ze té se.

A pá lyá zat fel té te le:
–  tör té ne lem– fi lo zó fia sza kos egye te mi vég zett ség,
–  tu do má nyos fo ko zat, ha bi li tá ció,
–  leg alább 10 éves szín vo na las, a ta ní tó kép zés ben el töl tött ok ta tói és ve ze tõi gya kor lat,
–  rend sze res pub li ká ci ós te vé keny ség ben meg mu tat ko zó ok ta tói és ku ta tói ered mé nyek.
Elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, aki egye te mi ta nár és az MTA dok to ra, va la mint a tár sa da lom tu do mány te rü le tén tan -

anyag fej lesz tõ mun kát vé gez.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  szak mai ön élet raj zot,
–  a pá lyá zó ve ze tõi prog ram ját, amely nek a ta ní tó kép zés ké pe sí té si kö ve tel mé nye i re kell épül nie,
–  pub li ká ci ós jegy zé ket,
–  vég zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló ok ira tok má so la tát,
–  nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát.
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A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján
(www.kszk.gov.hu) tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Ta ní tó- és Óvó kép zõ Kar dé kán já hoz cí mez ve (1126 Bu da pest, Kiss Já nos altb. u. 40.).

Dr. Me zey Bar na s. k.,
rek tor

A PANNON EGYETEM 
pá lyá za tot hir det a
MÉRNÖKI KAR
GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si ál lás hely be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi do cens fel ada ta el sõ sor ban a mû sza ki áram lás tan nal kap cso la tos tan tár gyak ok ta tá sa az alap-
és mes ter sza kon. 

Részt kell ven nie a szak mai te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ku ta tó-, ku ta tás fej lesz tõ mun kák ban, il let ve irá nyí ta nia, ve -
zet nie kell azo kat.

Fel ada ta to váb bá szak dol go za tok, dip lo ma mun kák és TDK-dol go za tok té ma ve ze té se.

A pá lyá zó ren del kez zen gé pész mér nö ki ok le vél lel, egye te mi ok ta tói gya kor lat tal, tu do má nyos fo ko zat tal és leg alább
egy vi lág nyelv ál la mi lag el is mert, kö zép fo kú C-tí pu sú nyelv vizs gá val iga zolt is me re té vel.

A ki ne ve zés 2011. au gusz tus 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. jú li us 31. nap já ig ke rül sor.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon
sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236]

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor
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Pályázati felhívás  
nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1

 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről 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: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1 2 3 4 

Ajka Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
8401 Ajka,  
Szabadság tér 12.  
Tel.: (88) 521-101  
Fax: (88) 212-794  
 

Ajka Városi Óvoda  
8400 Ajka,  
Bródy u. 7.  
Óvodavezető  
(teljes munkaidő)  
 
Az intézmény telephelyei: 
8400 Ajka, Bródy u. 6.,  
8400 Ajka, Béke u. 6/A,  
8400 Ajka, Sport u. 10.,  
8400 Ajka, Úttörő u. 1/A,  
8400 Ajka, Béke u. 33.,  
8400 Ajka,  
Padragi út 198.  
 
Lf.: az intézmény 
vezetője felelős az 
önállóan gazdálkodó és a 
költségvetési 
előirányzatok feletti 
rendelkezés jogosultság 
tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv 
szakszerű és törvényes 
működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, 
gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, és dönt az 
intézmény működésével 
kapcsolatban hatáskörébe 
tartozó ügyekben. Felel a 
pedagógiai munkáért, az 
intézmény nevelési- és 
minőségirányítási 
programjának 
működéséért, a 
gyermekvédelmi 
feladatok 
megszervezéséért 
és ellátásáért.  

Felsőfokú 
óvodapedagógusi v., 
pedagógus szakvizsga, 
óvodapedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy., 
kiemelkedő szakmai 
tevékenység, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2014. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pehi: 2011. jún. 30-ig.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
a képviselő-testület bírálja el. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., fényképpel ellátott 
szakmai ön.,  
vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, a 
pályázatban előírt további 
követelmények igazolására 
vonatkozó okiratok, 
nyilatkozat 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot postai úton kell 
benyújtani.  
A képviselő-testület 
fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánítására.  
Pc.: Schwartz Béla 
polgármester  
f.: tel.: (88) 521-136,  
illetve személyesen az 
intézményben.  
 

Bánhorváti Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
3642 Bánhorváti,  
Szabadság u. 32.  
Tel.: (48) 500-211,  
(48) 500-212  
 

Szivárvány 
Gyermekóvoda  
3642 Bánhorváti,  
Ifjúság út 1.  
Óvodavezető  
 

Büntetlen előélet, 
legalább 5 év 
óvodapedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy., óvodapedagógusi 
v., pedagógus 
szakvizsga, közoktatás-
vezetői képzettség.  
Előny: vgy.  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig, 5 évre szól.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakmai ön.,  
vpr., b.  
A pályázatot 2 példányban, 
írásban kell benyújtani.  
Pc.: Bánhorváti Község 
polgármestere  
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Budapest Főváros 
 XVII. Kerület  
Rákosmente 
Önkormányzatának 
Rákosmenti Erőforrás 
Bizottsága  
1173 Budapest,  
Pesti út 165.  
Tel.: (1) 253-3376  
Fax: (1) 253-3377  
 

Hófehérke Óvoda  
1173 Budapest,  
525. tér 1.  
Óvodavezető  
 

Főiskolán szerzett 
óvodapedagógusi v., 
pedagógus szakvizsga, 
másodszor és további 
megbízás esetén 
pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, a  
Közokt.tv. 18. § (1) bek. 
c) pontja, illetve (6) bek. 
a) és b) pontja szerinti 
szgy., büntetlen előélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése 
az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. tv. 6. § 
(2) bekezdése szerint.  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 nap.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
ön., b. (1 példány eredeti és 
1 példány másolat), om., 
vpr., fejlesztési elképzelések, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Óvodavezetői pályázat – 
Hófehérke Óvoda” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Budapest Főváros 
XVII. Kerület  
Rákosmente  
Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala  
f.: Oktatási Csoport  
Tel.: (1) 253-3375  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja: 
2011. jan. 24.  
 
 

Budapest Főváros 
XXI. Kerület  
Csepel Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
1211 Budapest,  
Szent Imre tér 10.  
 

Csillagtelepi Óvodák  
1214 Budapest,  
Szabadság u. 14/A  
Óvodavezető  
 
 
Kádár Katalin Óvoda  
1212 Budapest,  
Széchenyi u. 92/A  
Óvodavezető  
 
 
Kerek Világ Óvoda  
1211 Budapest,  
Posztógyár u. 3.  
Óvodavezető  
 

Felsőfokú 
óvodapedagógusi v., 
pedagógus szakvizsga, 
elsősorban közoktatás-
vezetői vagy óvodai 
menedzser vagy vezető 
óvodapedagógus v.,  
5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30. nap.  
Pehi: 2011. júl. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz 
csatolni kell: szakmai ön., 
vpr., iskolai végzettséget 
igazoló om., b.,  
korábbi munkaviszonyra 
vonatkozó igazolások, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot személyesen 
vagy postai úton, 
„Óvodavezetői pályázat” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Budapest Főváros 
XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
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Oktatási, Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Ágazat  
1212 Budapest,  
Bajcsy-Zs. u. 59/A  
1751 Budapest,  
Pf.: 85.  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja: 2011. 
márc. 10.  
 

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
3300 Eger,  
Dobó tér 2.  
Tel.: (36) 523-790  
Fax: (36) 523-791  
 

Benedek Elek Óvoda  
3300 Eger,  
Vallon u. 4.  
Óvodavezető  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló 
intézmény)  
 
Lf.: az óvoda vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyermekkert Óvoda  
3300 Eger,  
Nagyváradi u.  
Óvodavezető  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló 
intézmény)  
 
Lf.: az óvoda vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
 

Főiskolai 
óvodapedagógusi 
szakképzettség és 
szakvizsga,  
legalább 5 év óvónői 
munkakörben szerzett 
szgy.,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet.  
Előny: vgy., vezetői v.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
pályázatokról  
a közgyűlés dönt.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr., om., b., egyéb 
végzettségről szóló igazolás.  
A pályázatot személyesen, 
postai vagy elektronikus 
úton kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
óvónő.  
Pc., f.: Pásztor Gyula  
Tel.: (36) 523-792  
E-mail: 
pasztor.gyula@ph.eger.hu  
www.eger.hu  
 
ÁEI: 2011. szept. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
a pályázatokról  
a közgyűlés dönt.  
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Gyermeklánc Óvoda  
3300 Eger,  
Vízimolnár u. 1.  
Óvodavezető  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló 
intézmény)  
 
Lf.: az óvoda vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
 

Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr., om., b., egyéb 
végzettségről szóló  
igazolás.  
A pályázatot személyesen, 
postai vagy elektronikus 
úton kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-8/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
óvónő.  
Pc., f.: Pásztor Gyula  
Tel.: (36) 523-792  
E-mail: 
pasztor.gyula@ph.eger.hu  
www.eger.hu  
 
ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
pályázatokról  
a közgyűlés dönt.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr., om., b., egyéb 
végzettségről szóló igazolás.  
A pályázatot személyesen, 
postai vagy elektronikus 
úton kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-2/2011.,  
valamint a munkakör 
megnevezését: óvónő.  
Pc., f.: Pásztor Gyula  
Tel.: (36) 523-792  
E-mail: 
pasztor.gyula@ph.eger.hu  
www.eger.hu  
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Esztergom Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
2500 Esztergom,  
Széchenyi tér 1.  
Tel.: (33) 542-000  
Fax: (33) 413-808  
 

Angyalkert Óvoda  
2500 Esztergom,  
Budai N. A. u. 36.  
Tel.: (33) 412-845  
Óvodavezető  
 
 
Aranyhegyi Óvoda  
2500 Esztergom,  
Kaán út 5.  
Tel.: (33) 413-282  
Óvodavezető  
 
 
Belvárosi Óvoda  
2500 Esztergom,  
Bottyán J. u. 7.  
Tel.: (33) 312-895  
Óvodavezető  
 
 
Bánomi Óvoda  
2500 Esztergom,  
Bánomi ltp. 37.  
Tel.: (33) 412-216  
Óvodavezető  
 

Felsőfokú 
óvodapedagógusi v., 
óvodapedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy., 
pedagógus szakvizsga, 
vagy azzal egyenértékű 
v., vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig, 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 nap.  
Pehi: a véleményezési 
határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés.  
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
5 év szgy-t igazoló szakmai 
ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
om., b., nyilatkozat a 
pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
a pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy 
kinevezése esetén eleget tesz 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 3 példányban, 
zárt borítékban, 
„Intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Esztergom Város 
Polgármesteri Hivatala  
 

Győr Megyei Jogú Város 
Közgyűlése  
9021 Győr,  
Városház tér 1.  
Tel.: (96) 500-233  
Fax: (96) 500-225  
 

Móra Ferenc Óvoda  
9028 Győr,  
Tárogató u. 2.  
Óvodavezető  
(teljes munkaidő)  
 
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati óvoda 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
 

Főiskolai szintű 
óvodapedagógusi v.  
és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga,  
a Közokt.tv. 18. § 
rendelkezései szerint, 
pedagógus munkakörben 
szerzett legalább  
5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi CLII. tv. 6. §  
(2) bekezdése szerint, 
büntetlen előélet.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. ápr. 11.  
Pehi: 2011. jún. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
az intézményen belüli 
véleményezést követően az 
Oktatási, Kulturális, Sport és 
Turisztikai Bizottság 
javaslata alapján az 
önkormányzat közgyűlése 
bírálja el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakirányú végzettséget 
tanúsító om., b., részletes 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő  
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fejlesztési elképzeléssel, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 3 példányban, 
postai úton kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1753-5/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
óvodavezető.  
Pc.: Győr Megyei Jogú 
Város Közgyűlése  
f.: Papp András,  
a Humánpolitikai Főosztály 
Oktatási Osztályának 
vezetője  
Tel.: (96) 500-126  
 

Isaszeg Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2117 Isaszeg,  
Rákóczi u. 45.  
Tel.: (28) 583-105  
Fax: (28) 583-118  
 

Bóbita Óvoda  
2117 Isaszeg,  
Vadász u. 2.  
Óvodavezető  
 

Felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 év szgy., 
magyar állampolgárság, 
18 év betöltése, büntetlen 
előélet.  

ÁEI: 2011. máj. 21.  
A megbízás 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 nap:  
2011. febr. 25.  
Pehi: 2011. áprilisi 
képviselő-testületi ülés.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
a legfontosabb személyi 
adatokat is tartalmazó 
szakmai ön.,  
iskolai végzettséget igazoló 
om., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b., 
nyilatkozat a pályázat  
nyílt vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
ajánlott postai 
küldeményként, 
 „Bóbita Óvoda – 
Óvodavezetői pályázat” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Hatvani Miklós  
polgármester  
 
f.: dr. Székelyné  
Opre Mária  
oktatási referens  
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2117 Isaszeg,  
Rákóczi u. 14.  
Tel.: (28) 584-590  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. jan. 25.  
 
 

Mélykút Város 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
6449 Mélykút,  
Petőfi tér 1.  
Tel.: (77) 560-003  
Tel./fax: (77) 560-030  
 

Mélykút Város 
Önkormányzat Óvodája  
6449 Mélykút,  
Petőfi tér 5.  
Óvodavezető, 
óvodapedagógus 
munkakörben  
 
Lf.: egyszemélyi felelős 
vezetőként biztosítja az 
intézmény törvényes 
működését, oktatási és 
nevelési célkitűzéseinek 
megvalósítását, felelős az 
intézmény ésszerű és 
takarékos 
gazdálkodásáért, 
költségvetésének 
betartásáért, gyakorolja az 
intézményben 
foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói 
jogokat, képviseli az 
intézményt a fenntartó 
önkormányzat, valamint 
külső szervek előtt.  
 

A Kjt. 20. §  
(2) bekezdésében 
foglaltak, a Közokt.tv. 
18. § (1) bekezdésében 
meghatározott v., 
szakvizsga, szgy. és 
szakképzettség, 
figyelemmel a  
17. § (1) bekezdésre,  
és a pedagógus 
továbbképzésről, a 
pedagógus szakvizsgáról, 
valamint a 
továbbképzésen részt 
vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 20. §  
(5) bekezdésére.  
Igazgatói megbízást az 
kaphat, aki a 
munkáltatóval 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti 
munkakörbe 
kinevezhető.  
Előny: helyben lakás, 
óvodavezetői 
szakképesítés, 
közgazdasági v., EU-s 
pályázati programokban 
való részvétel.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig, 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 90 napon belül.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
a szakértői bizottság írásbeli 
véleményének, valamint a 
Korm. rendeletben felsorolt, 
egyéb véleményezésre 
jogosultak véleményezési 
határidejének lejárta után a 
30. napot követő első 
testületi ülés bírálja el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint Korm. rendelet 
alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
iskolai és szakmai 
végzettséget igazoló om., 
szgy-t igazoló 
dokumentumok, b., 
nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy 
intézményvezetői megbízás 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz, nyilatkozat a 
Közokt.tv. 55. §  
(5) bekezdésében,  
valamint a Kjt. 41. §-ában 
meghatározott 
összeférhetetlenségi okokra, 
nyilatkozat a pályázat zárt 
vagy nyílt ülésen történő 
tárgyalásáról, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázat kiírója 
hiánypótlásra lehetőséget 
nem biztosít.  
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A pályázatot 1 példányban, 
zárt borítékban, „Pályázat 
Mélykút Város 
Önkormányzat Óvodája 
intézményvezetői 
álláshelyére” megjelöléssel 
kell benyújtani.  
Pc.: Mélykút Város  
Polgármesteri Hivatala  
f.: Vargáné dr. Egyed Ilona 
jegyző  
Tel.: (77) 560-002  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. jan. 5.  
 

Mór Városi 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
8060 Mór,  
Szent István tér 6.  
Tel.: (22) 560-802  
Fax: (22) 560-822  
 

Napsugár Óvoda  
8060 Mór,  
Cserhát u. 35.  
Óvodavezető  
 
[Az intézményben két 
nyelvű német nemzetiségi 
nevelés folyik.  
Az intézmény részt vesz a 
kompetencia alapú 
(TÁMOP 3.1.4-08/2) 
nevelési programban.]  
 
Lf.: a Közokt.tv. 54. § és 
az 55. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint.  
 
 

Szakirányú felsőfokú v., 
legalább 5 év szgy. a 
Közokt.tv. 17–18. §-a 
szerint, pedagógus 
szakvizsga, vagy azzal 
egyenértékű v. 
[277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 20. § 
(5) bek.]. 
Előny: német 
nyelvismeret. 
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016.  
júl. 31-ig, 5 évre szól.  
Pbhi: a megjelenéstől 
számított 30 nap.  
Pehi: 2011. máj. 31.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., om., b., vpr., 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot írott és 
elektronikus formában is  
be kell nyújtani.  
Pc.: Fenyves Péter 
polgármester  
f.: tel.: (22) 560-839  
 
 

 
 
 

Iskolaigazgató 
 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Bánhorváti Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
3642 Bánhorváti,  
Szabadság u. 32.  
Tel.: (48) 500-211,  
(48) 500-212  

Kazinczy Gábor  
Általános Iskola és Óvoda  
3642 Bánhorváti,  
Szabadság út 144.  
Igazgató  

Büntetlen előélet, legalább 
5 év általános iskolai 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., általános 
iskolai pedagógusi v. 
[Kjt. 17. § (1)–(2)], 
pedagógus szakvizsga, 
közoktatás-vezetői 
képzettség.  
Előny: vgy., 
óvodapedagógus v., szgy. 
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig, 
5 évre szól.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakmai ön., vpr., b.  
A pályázatot 2 példányban, 
írásban kell benyújtani.  
Pc.: Bánhorváti Község  
polgármestere  
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Budapest Főváros 
XVII. Kerület  
Rákosmente  
Önkormányzatának 
Rákosmenti Erőforrás 
Bizottsága  
1173 Budapest,  
Pesti út 165.  
Tel.: (1) 253-3376  
Fax: (1) 253-3377  
E-mail: 
oktatasiiroda@pohi17.hu  
  

Szabadság Sugárúti 
Általános Iskola  
1171 Budapest,  
Szabadság sugárút 32.  
Igazgató  
  

Egyetemi vagy főiskolai 
szintű tanári/tanítói v., 
pedagógus szakvizsga, 
másodszor és további 
megbízás esetén 
pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, a  
Közokt. tv. 18. § (1) bek. 
c) pontja, illetve (6) bek. 
a) és b) pontja szerinti 
szgy., büntetlen előélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII. tv. 
6. § (2) bekezdése szerint. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől  
számított 30 nap.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
ön., b. (1 példány eredeti és 
1 példány másolat), om., 
vpr., fejlesztési elképzelések, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Igazgatói pályázat – 
Szabadság Sugárúti 
Általános Iskola” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Budapest Főváros 
XVII. Kerület Rákosmente 
Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának 
Oktatási, Művelődési és 
Sport Irodája  
f.: Oktatási Csoport  
Tel.: (1) 253-3375  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. jan. 24.  
  

Budapest Főváros  
XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
1211 Budapest,  
Szent Imre tér 10.  
  

Gróf Széchenyi István 
Általános és Kéttannyelvű 
Iskola  
1212 Budapest,  
Széchenyi u. 93–95.  
Igazgató  
  
  
Karácsony Sándor  
Általános Iskola  
1211 Budapest,  
Rákóczi F. u. 106–108.  
Igazgató  
  
  
Kazinczy Ferenc  
Értékközvetítő  
és Képességfejlesztő  
Általános Iskola  
1215 Budapest,  
Vágóhíd u. 68.  
Igazgató  
  
  

Felsőfokú pedagógusi v., 
közoktatás-vezetői vagy 
tanügy-igazgatási 
szakértői pedagógus 
szakvizsga,  
5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30. nap.  
Pehi: 2011. júl. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., iskolai 
végzettséget igazoló om., b., 
korábbi munkaviszonyra 
vonatkozó igazolások, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot személyesen 
vagy postai úton, „Igazgatói 
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Budapest Főváros  
XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Oktatási, 
Művelődési, Ifjúsági  
és Sport Ágazat  
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Kék Általános Iskola  
1213 Budapest,  
Szent László u. 84.  
Igazgató  
  
  
Szárcsa Általános Iskola  
1213 Budapest,  
Szárcsa u. 9–11.  
Igazgató  
  
  
Mészáros Jenő 
Speciális Általános Iskola  
1215 Budapest,  
Ív u. 8–12.  
Igazgató  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Felsőfokú 
gyógypedagógusi v., 
közoktatás-vezetői vagy 
tanügy-igazgatási 
szakértői pedagógus 
szakvizsga, 5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  

1212 Budapest,  
Bajcsy-Zs. u. 59/A  
1751 Budapest, Pf. 85  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. márc. 10.  
  

Csonkahegyhát Község 
Önkormányzata  
8918 Csonkahegyhát,  
Fő u. 20.  
Tel.: (92) 563-025  
  

Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda  
8918 Csonkahegyhát,  
Fő u. 24.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: ellátja az 
intézményvezetői 
feladatokat a Közokt.tv-ben 
meghatározottak szerint. 
Feladata az intézmény, 
mint önállóan működő 
költségvetési szerv szakmai 
irányítása, vezetése, illetve 
az alapító okiratban 
meghatározott feladatok 
ellátása, munkáltatói jogok 
gyakorlása. Felel az 
intézmény szakszerű, 
hatékony és törvényes 
működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért. 
Kapcsolatot tart fenn és 
együttműködik a helyi 
önkormányzattal.  
  

Főiskola, felsőfokú 
iskolai pedagógus v. és 
szakképesítés, pedagógus 
szakvizsga, vagy azzal 
egyenértékű v. és 
szakképzettség, legalább  
5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy., felhasználói szintű 
levelező rendszerek 
(Lotus Notes, Outlook), 
felhasználói szintű  
MS Office 
(irodai alkalmazások), 
felhasználói szintű MS 
Windows NT/2000/XP, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén 
pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség.  
Előny: legalább 5 év vgy. 
 
Elvárt kompetenciák:  
jó szintű csapatszellem, jó 
szintű kommunikációs 
készség, jó szintű vezetői 
készség.  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Próbaidő: 3 hónap.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pehi: 2011. máj. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázati 
feltételeknek megfelelő 
pályázók személyes 
meghallgatását követően, a 
pályázatokat Csonkahegyhát, 
Dobronhegy, Milejszeg, 
Németfalu, Pálfiszeg 
Községek 
Önkormányzatainak 
képviselő-testületei együttes 
ülésen bírálják el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint Korm. rendelet 
alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
b., iskolai végzettséget, 
szakvizsgát igazoló om., 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
nyilatkozat az előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot postai úton kell 
benyújtani.  
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  A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
177/2011., valamint a 
munkakör megnevezését:  
igazgató.  
Pc.: Csonkahegyhát Község 
Önkormányzata  
f.: Salamon Mária 
polgármester  
Tel.: (92) 363-001  
 

Dunakeszi Város 
Önkormányzata  
2120 Dunakeszi,  
Fő út 25.  
Tel.: (27) 542-887  
Fax: (27) 542-879  
  

Bárdos Lajos  
Általános Iskola  
2120 Dunakeszi,  
Iskola sétány 18.  
Igazgató  
  
  
Fazekas Mihály  
Általános Iskola  
2120 Dunakeszi,  
Radnóti u. 29.  
Igazgató  
 

Felsőfokú pedagógusi v., 
pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 év szgy., 
jogszabályokban 
meghatározottak szerint.  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 5 évre szól.  
Pbhi: 2011. márc. 15.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
  

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
3300 Eger,  
Dobó tér 2.  
Tel.: (36) 523-790  
Fax: (36) 523-791  
  

Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola  
és Kollégium  
3300 Eger,  
Pozsonyi u. 4–6.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló intézmény) 
  
Lf.: az iskola vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Egyetemi szintű 
pedagógusi v. és 
szakképzettség,  
legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: vgy., vezetői v.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. márc. 31.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
pályázatokról a közgyűlés 
dönt.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr., om., b., egyéb 
végzettségről szóló igazolás.  
A pályázatot személyesen, 
postai vagy elektronikus úton 
kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-4/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
középiskolai tanár.  
Pc., f.: Pásztor Gyula  
Tel.: (36) 523-792  
E-mail: 
pasztor.gyula@ph.eger.hu  
www.eger.hu  
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Pásztorvölgyi Általános 
Iskola és Gimnázium  
3300 Eger,  
Pásztorvölgy u. 25.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló intézmény) 
  
Lf.: az iskola vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
  
 
 Lenkey János Általános 
Iskola  
3300 Eger,  
Markhot Ferenc u. 6.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló intézmény) 
  
Lf.: az iskola vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
  
  
Farkas Ferenc  
Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény  
3300 Eger,  
Dobó tér 13.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló  
intézmény)  
  
Lf.: az iskola vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
  
  
Eger Városi Sportiskola  
3300 Eger,  
Stadion u. 8.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
(részben önálló intézmény) 
  
Lf.: az iskola vezetése a 
vonatkozó jogszabályok, 
dokumentumok alapján.  
 
 

Egyetemi szintű 
középiskolai tanári v. és 
szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: vgy., vezetői v.  
  
  
  
  
 
Főiskolai szintű 
pedagógus v. és 
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: 1 év alatti  
vezetői tapasztalat, vgy.,  
vezetői v.  
 
Főiskolai szintű  
zenetanári v., legalább  
5 év pedagógus 
munkakörben, művészeti 
pályán szerzett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: legalább 1-3 év 
vezetői tapasztalat, vgy., 
vezetői v.  
  
  
  
 
Főiskolai v., 
sportszakirány, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: 1 év alatti vezetői 
tapasztalat, vgy., vezetői 
v.  
  

 A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-9/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
középiskolai tanár.  
  
  
  
  
  
  
 
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-3/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
tanár.  
  
  
  
  
  
  
  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-5/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
zenetanár.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
3732-6/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
szervező.  
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Esztergom Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
2500 Esztergom,  
Széchenyi tér 1.  
Tel.: (33) 542-000  
Fax: (33) 413-808  
  

Babits Mihály  
Általános Iskola  
2500 Esztergom,  
Sugár út 24.  
Tel.: (33) 411-545  
Igazgató  
  
  
József Attila  
Általános Iskola  
2500 Esztergom,  
Martsa A. u. 2.  
Tel.: (33) 523-130  
Igazgató  
  

Szakirányú (pedagógus) 
főiskolai vagy egyetemi 
v., legalább 5 év  
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., pedagógus 
szakvizsga, vagy azzal 
egyenértékű v., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 nap.  
Pehi: a véleményezési 
határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés.  
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
5 év szgy-t igazoló szakmai 
ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, om., 
b., nyilatkozat a pályázat 
nyílt vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, a pályázó 
nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy 
kinevezése esetén eleget tesz 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 3 példányban, 
zárt borítékban, 
„Intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Esztergom Város  
Polgármesteri Hivatala  

Gyöngyös-Pálosvörösmart 
Intézményfenntartó  
Társulás  
3200 Gyöngyös,  
Fő tér 13.  
Tel.: (37) 510-350  
Fax: (37) 510-348  
  

Egressy Béni  
Kéttannyelvű  
Általános Iskola  
3200 Gyöngyös,  
Iskola út 1.  
Igazgató  
  
Lf.: a Közokt.tv. 55. § 
(2) bekezdésében 
meghatározott feladatok 
ellátása.  
  

Büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, tanítói 
vagy az iskolában oktatott 
tantárgynak vagy 
műveltségi területnek 
megfelelő főiskolai vagy 
egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, 
legalább 
5 év szgy., pedagógus 
szakvizsga.  
Igazgatói megbízást az 
kaphat, aki a pályázat 
kiírójával közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazottnak 
kinevezhető.  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30. nap.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzeléssel, végzettséget, 
képzettséget igazoló hiteles 
om., b., a pályázó 
nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy 
kinevezése esetén eleget tesz 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének, 
adatvédelmi nyilatkozat. 
Pc.: Faragó László, a 
társulási tanács elnöke  
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f.: Polgármesteri Hivatal 
Intézményi és Humán  
Kapcsolatok Igazgatósága  
Tel.: (37) 510-349, vagy 
előzetes időpont-egyeztetést 
követően személyesen.  
  

Győr Megyei Jogú Város 
Közgyűlése  
9021 Győr,  
Városház tér 1.  
Tel.: (96) 500-233  
Fax: (96) 500-225  
  

Bercsényi Miklós  
Közlekedési Középiskola 
és Sportiskolai  
Módszertani Központ  
9025 Győr,  
Cinka P. u. 2.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
 
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati közoktatási 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése.  
  
  
Győri Tánc- és 
Képzőművészeti Általános 
Iskola, Szakközépiskola és 
Kollégium  
9023 Győr,  
Szabolcska u. 5.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Hild József Építőipari 
Szakközépiskola  
9021 Győr,  
Szent István u. 1.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati közoktatási 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése.  
  
  
Jedlik Ányos Gépipari és 
Informatikai Középiskola 
és Kollégium  

Egyetemi szintű 
pedagógus v. és 
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga, a Közokt.tv. 
18. § rendelkezései 
szerint, pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bekez-
dése szerint, büntetlen 
előélet.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. ápr. 11.  
Pehi: 2011. jún. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
az intézményen belüli 
véleményezést követően az  
Oktatási, Kulturális, Sport 
és Turisztikai Bizottság 
javaslata alapján az 
önkormányzat közgyűlése 
bírálja el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakirányú végzettséget 
tanúsító om., b., részletes 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 4 példányban, 
postai úton kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1753-5/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
igazgató.  
Pc.: Győr Megyei Jogú  
Város Közgyűlése  
f.: Papp András, a Humán-
politikai Főosztály Oktatási 
Osztályának vezetője  
Tel.: (96) 500-126  
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9021 Győr,  
Szent István u. 7.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Kossuth Lajos Ipari 
Szakképző Iskola, 
Kollégium  
és Felnőttek  
Középiskolája  
9025 Győr,  
Kossuth L. u. 7.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Lukács Sándor 
Mechatronikai és Gépészeti 
Szakképző Iskola és 
Kollégium  
9027 Győr,  
Mártírok útja 13–15.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Pálffy Miklós 
Kereskedelmi Szakképző 
Iskola 
9023 Győr,  
Földes G. u. 36–43.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
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Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati közoktatási 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése.  
  
  
Révai Miklós  
Gimnázium és Kollégium  
9021 Győr,  
Jókai M. u. 21.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Kossuth Lajos  
Általános Iskola 
9025 Győr,  
Kossuth L. u. 13.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati általános 
iskola szakszerű és 
törvényes működtetése.  
  
  
 
 
Kovács Margit Általános 
Művelődési Központ, 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  
9024 Győr,  
Répce u. 2.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Liszt Ferenc Zeneiskola, 
Alapfokú  
Művészetoktatási 
Intézmény  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 Főiskolai vagy egyetemi 
szintű pedagógus v. és 
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga, a Közokt.tv. 
18. § rendelkezései 
szerint, pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább  
5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi CLII. tv. 6. §  
(2) bekezdése szerint, 
büntetlen előélet.  
  
Egyetemi szintű 
pedagógus v. és 
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga, a Közokt.tv. 
18. § rendelkezései 
szerint, pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi  
CLII. tv. 6. § (2) 
bekezdése szerint, 
büntetlen előélet. 
  
  
 Szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi szintű 
pedagógus v. és 
szakképzettség, 
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9022 Győr,  
Liszt F. u. 6.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati zeneiskola 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
 
 
Móricz Zsigmond  
Általános Iskola  
9011 Győr,  
Vajda J. u. 25.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati általános 
iskola szakszerű és 
törvényes működtetése.  
  
  
Nádorvárosi Közoktatási 
Központ, Óvoda és 
Általános Iskola  
9024 Győr,  
Kálvária u. 20.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
  
  
Eötvös József  
Általános- és Szakiskola  
9025 Győr,  
Gyepszél u. 2.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az önállóan működő 
önkormányzati, többcélú 
közoktatási intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése.  
 
 

pedagógus szakvizsga, a 
Közokt.tv. 18. § 
rendelkezései szerint, 
pedagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy., vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség 
teljesítése a 2007. évi  
CLII. tv. 6. § (2) 
bekezdése szerint, 
büntetlen előélet.  
 
 
 Főiskolai vagy egyetemi 
szintű pedagógus v. és 
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga, a Közokt.tv. 
18. § rendelkezései 
szerint, pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább  
5 év szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi  CLII. tv. 6. § 
(2) bekezdése szerint, 
büntetlen előélet.  
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Kéthely Község 
Önkormányzata  
8713 Kéthely,  
Ady E. u. 1. Pf. 11.  
Tel.: (85) 339-210  
  

Széchenyi István  
Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola  
8713 Kéthely,  
Magyari u. 30.  
Igazgató  
  

A Közokt.tv. 17. § 
(1) bekezdésében előírt 
felsőfokú v., 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., büntetlen 
előélet, pedagógus 
szakvizsga.  
  

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A megbízás 2016. aug.  
15-ig, 5 évre szól.  
Pbhi: a megjelenéstől 
számított 30 nap.  
Pehi: a véleményezési 
határidő lejártát követő 
képviselő-testületi ülés.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., végzettséget 
igazoló om., b., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzeléssel.  
Pc., f.: Kéthely Község  
Önkormányzatának 
polgármestere  
  

Kisbér Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
2870 Kisbér,  
Széchenyi u. 2.  
Tel.: (34) 552-002  
Fax: (34) 353-042  
  

Kisbér Város Többcélú 
Közös Igazgatású  
Közoktatási Intézménye  
2870 Kisbér, 
Vásár tér 1. 
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: az intézmény alapító 
okiratában foglalt feladatok 
szervezése, az intézmény 
törvényes működésének 
biztosítása, a szakmai 
munka irányítása (óvodai 
nevelés, általános iskolai 
oktatás, középiskolai 
oktatás, szakképzés), az 
intézményi költségvetés 
betartása, munkáltatói 
jogok gyakorlása.  
  

Egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,  
legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy.  
  

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól. 
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pehi: 2011. máj. 31. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget, 
képzettséget, szakvizsgát 
igazoló om., b. 
(fénymásolata), részletes 
szakmai ön., szgy. igazolása, 
vpr., fejlesztési elképzelések, 
nyilatkozat a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról, 
nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról.  
Hiánypótlást a pályázati 
határidő lejártát követően 
nem fogadnak el.  
A meghallgatás során a 
fénymásolatban beküldött 
okmányok eredetben való 
bemutatása szükséges. 
A pályázatot postai úton, 
„Többcélú Közös Igazgatású 
Közoktatási 
intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
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A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
78-1/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
intézményvezető.  
Pc.: Kisbér Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
f: dr. Dörnyei Vendel  
Tel: (34) 352-360  
www.kisber.hu  
  

Mélykút Város 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
6449 Mélykút,  
Petőfi tér 1.  
Tel.: (77) 560-003  
Tel./fax: (77) 560-030  
  

Szvetnik Joachim 
Általános Iskola  
6449 Mélykút,  
Rákóczi u. 1–3.  
Igazgató, pedagógus 
munkakörben  
  
Lf.: egyszemélyi felelős 
vezetőként biztosítja az 
intézmény törvényes 
működését, oktatási és 
nevelési célkitűzéseinek 
megvalósítását, felelős az 
intézmény ésszerű és 
takarékos gazdálkodásáért, 
költségvetésének 
betartásáért, gyakorolja az 
intézményben 
foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói 
jogokat, képviseli az 
intézményt a fenntartó 
önkormányzat, valamint 
külső szervek előtt.  
  

A Kjt. 20. §  
(2) bekezdésében 
foglaltak, a Közokt.tv.  
18. § (1) bekezdésében 
meghatározott v., 
szakvizsga, szgy. és 
szakképzettség, 
figyelemmel a 17. § 
(1)–(2) bekezdésre, és a 
pedagógus 
továbbképzésről, a 
pedagógus szakvizsgáról, 
valamint a 
továbbképzésen részt 
vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.)  
Korm. rendelet 20. § 
(5) bekezdésére.  
Igazgatói megbízást az 
kaphat, aki a 
munkáltatóval 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.  
Előny: helyben lakás, 
közoktatás-vezetői 
szakképesítés, 
közgazdasági v., EU-s 
pályázati programokban 
való részvétel.  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 90 napon belül.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
a szakértői bizottság írásbeli 
véleményének, valamint a 
Korm. rendeletben felsorolt, 
egyéb véleményezésre 
jogosultak véleményezési 
határidejének lejárta után a 
30. napot követő első 
testületi ülés bírálja el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint Korm. rendelet 
alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
iskolai és szakmai 
végzettséget igazoló om., 
szgy-t igazoló 
dokumentumok, b., 
nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy 
intézményvezetői megbízás 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz, nyilatkozat a 
Közokt.tv. 55. §  
(5) bekezdésében,  
valamint a Kjt. 41. §-ában 
meghatározott 
összeférhetetlenségi okokra, 
adatvédelmi nyilatkozat. 
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A pályázat kiírója 
hiánypótlásra lehetőséget 
nem biztosít.  
A pályázatot 1 példányban, 
zárt borítékban, „Pályázat a 
Szvetnik Joachim Általános 
Iskola intézményvezetői 
álláshelyére” megjelöléssel 
kell benyújtani.  
Pc.: Mélykút Város 
Polgármesteri Hivatala  
f.: Vargáné dr. Egyed Ilona 
jegyző  
Tel.: (77) 560-002  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. jan. 5.  
  

Nemesszalók Község 
Önkormányzata  
9533 Nemesszalók,  
Rákóczi u. 15.  
Tel.: (89) 548-200  
Fax: (89) 342-642  
  

Közös Fenntartású 
Általános Iskola, Óvoda  
9533 Nemesszalók,  
Szabadság tér 12.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: közös fenntartású 
általános iskola, óvoda 
magasabb vezetői 
teendőinek ellátása  
(1 db 8 évfolyamos 
általános iskola és 3 db 
tagóvoda).  
  

Főiskolai v., pedagógus 
szakvizsga, pedagógus 
munkakör betöltéséhez 
előírt felsőfokú iskolai v., 
legalább 5 év vgy.,  
B kategóriás jogosítvány, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet.  
  

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A megbízás 2016. aug. 14-ig 
szól. 
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2011. máj. 16.  
Pehi: 2011. júl. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
a pályázatokat Nemesszalók 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete bírálja el. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázatot postai úton kell 
benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
38/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
iskolaigazgató.  
Pc.: Nemesszalók Község 
Önkormányzata  
 
  

Orosháza Város 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4–6.  
Tel.: (68) 413-022  
Fax: (68) 411-545  
  

Orosháza Városi 
Önkormányzat  
Táncsics Mihály 
Gimnázium és 
Szakközépiskolája  
5900 Orosháza,  
Táncsics u. 2.  
Igazgató  
  

Jogszabályban előírt 
képesítés és gyakorlat.  
  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
Pbhi: a megjelenéstől 
számított 30. nap.  
Pehi: a megjelenéstől 
számított 90. nap.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b., szakmai ön., vpr. 
Pc.: Dr. Dancsó József 
polgármester  
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Üröm Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2096 Üröm,  
Iskola u. 10.  
Tel.: (26) 350-054  
Fax: (26) 350-187  
  

József Nádor  
Általános Iskola  
és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény  
(ÖKO Iskola)  
2096 Üröm,  
Iskola u. 3.  
Igazgató  
  

A Közokt.tv. 18. §-ában 
foglaltak, valamint a 
277/1997. (XII. 22.)  
Korm. rendelet 20. §  
(5) bekezdésében foglaltak 
szerint, a Közokt.tv. 17. § 
(1)–(2) bekezdésében 
foglaltak alapján.  
  

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A megbízás 2016. jún. 30-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben 
történő megjelenéstől 
számított 30 napon belül.  
Pehi: a pályázatok 
beérkezését követő  
60 napon belül.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint,  
vp.: a megbízással 
egyidejűleg döntenek.  
A pályázathoz csatolni kell: 
kézzel írt szakmai ön., vpr.  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzeléssel, b., iskolai és 
szakmai végzettséget 
tanúsító hiteles om., 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Intézményvezetői pályázat 
Laboda Gábor polgármester” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Üröm Község 
Önkormányzata  
 

Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 
Közgyűlése Humán 
Erőforrás Bizottsága  
8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1.  
Tel.: (88) 545-021  
Fax: (88) 545-012  
  

Thuri György Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  
8100 Várpalota,  
Szent I. u. 9.  
Igazgató, pedagógus 
munkakörben  
  
Lf.: az irányadó 
jogszabályokban 
meghatározott feladatok 
ellátása a fenntartói 
döntések rendelkezéseinek 
megfelelően.  
  

Egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, vagy az 
alapfokú művészetoktatás 
területén a művészeti 
tantárgynak megfelelő 
szakirányú egyetemi 
szintű tanári vagy művész 
v. és szakképzettség, 
legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy., büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,  
magyar állampolgárság, 
vagy külön jogszabály 
szerint  
a szabad mozgás  
és tartózkodás jogával 
történő rendelkezés, 
illetve bevándorolt  
vagy letelepedett státusz, 
új megbízás esetén 
pedagógus szakvizsga.  
Magasabb vezető  
beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki  

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A megbízás 2016. aug.  
15-ig szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 15.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., b., iskolai 
végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., nyelvvizsga- 
bizonyítvány másolata,  
vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalása arra, hogy – nyertes 
pályázóként – a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § 
(2) bekezdése szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
Pc.: Dr. Zsédenyi Imre 



 
6. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 367 

1 2 3 4 

a munkáltatóval 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll,  
vagy a megbízással 
egyidejűleg 
közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.  
Előny: középfokú 
idegennyelv-ismeret.  
  

főjegyző  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. febr. 1.  
  

Zámoly Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
8081 Zámoly,  
Kossuth u. 43.  
Tel.: (22) 251-001  
  

Csanádi Imre  
Általános Iskola  
8081 Zámoly,  
Kossuth u. 51.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
  
Lf.: a Közokt.tv. szerint, az 
intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, 
kapcsolattartás a 
fenntartóval.  
  

Főiskolai v., pedagógus 
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén a 
pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább  
5 év szgy., magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség. 
  

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A megbízás 2016. aug. 15-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 nap.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., b., adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot személyesen 
vagy postai úton kell 
benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot, 
valamint a munkakör 
megnevezését: igazgató.  
Pc., f.: Bánszki István 
polgármester  
Tel.: (22) 251-000  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. márc. 3.  
  

 
 

Egyéb vezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa  
2060 Bicske,  
Kossuth tér 14/B 

Bicskei Kistérség 
Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálata  
2060 Bicske,  
Rózsa u. 1.  

Főiskolai szintű, a 
pedagógiai szakszolgálat 
intézményében 
gyógypedagógus 
munkakör betöltésére 

ÁEI: 2011. ápr. 21.  
A megbízás 2016. júl.  
1-jéig szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
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Tel.: (22) 582-153  
Fax: (22) 350-979  
 

Igazgató  
(teljes munkaidő)  
A munkavégzés helye: 
Bicskei Kistérség 
Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálata ellátási 
területéhez tartozó 
intézmények.  
 
Lf.: a Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetése,  
az alapító okiratban 
meghatározott 
alaptevékenység  
és egyéb kiegészítő 
tevékenység ellátásának 
biztosítása. Az intézmény 
tevékenységének 
tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése. 
Az intézmény szakmai 
vezetése, a munkáltatói 
jogok gyakorlása.  
 

jogosító felsőfokú iskolai 
v. és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
a szakképesítésnek 
megfelelő munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy., büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség.  
Előny: legalább 5 év vgy., 
közoktatás-vezetői 
szakképzettség.  
 

Pbhi: 2011. márc. 3.  
Pehi: 2011. ápr. 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok 
elbírálása a Korm. rendelet-
ben meghatározott határidők 
figyelembevételével kerül 
sor. A vezetői megbízásról a 
Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa dönt.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget, 
szakvizsgát tanúsító om., 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b., 
nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot postai úton kell 
benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
2/6/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
igazgató.  
Pc.: Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati 
Társulás  
f.: az intézmény jelenleg 
megbízott vezetője  
Tel.: 06 (70) 605-1688  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. jan. 31.  
 

Dég Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
8135 Dég,  
Kossuth u. 17.  
Tel.: (28) 505-250  

Általános Művelődési 
Központ  
8135 Dég,  
Köztársaság u. 33.  
Igazgató  
 
Lf.: ÁMK igazgató, aki 
egyidejűleg ellátja az 
ÁMK dr. Kovács Pál 
Általános Iskola 
intézményegység-vezetői, 
továbbá az alapfokú 
művészetoktatási 
intézmény vezetői 
feladatait is.  

Felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.  
Igazgatói megbízást az 
kaphat, aki 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll,  
vagy a megbízással 
egyidejűleg 
közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.  

ÁEI: 2011. jún. 15.  
A megbízás 2016. júl.  
1-jéig szól.  
Pbhi: 2011. ápr. 7.  
Pehi: 2011. máj. 31.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint Korm. rendelet 
alapján, szl.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., b., 
iskolai végzettséget igazoló 
om., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
adatvédelmi nyilatkozat. 
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  A pályázatot személyesen 
vagy postai úton kell 
benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
201/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
ÁMK igazgató.  
Pc.: Gárdonyi Sándorné 
polgármester  
 

Gyirmóti Általános 
Művelődési Közont  
9019 Győr-Gyirmót,  
Szent László u. 35–37.  
Tel./fax: (96) 449-137  
 

Óvodai intézményegység-
vezető  
 

Felsőfokú 
óvodapedagógusi v., 
legalább 5 év szgy., 
közoktatás-vezetői v.  
 

A megbízás 2016. aug. 15-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: 2011. máj. 31.  
Pehi: 2011. jún. 9.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
 

Ménfőcsanaki  
Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központ  
9012 Győr,  
Kisdobos u. 1–5.  
Tel./fax: (96) 556-203,  
(96) 556-200  
 

Óvodai intézményegység-
vezető  
 

Óvodapedagógusi v., 
Közokt.tv. által előírt 
gyakorlat.  
Előny: ÁMK-ban szerzett 
gyakorlat, 
Győr-Ménfőcsanak-i 
lakhely.  
 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
Pc.: Dr. Szakálné Doktor Éva 
igazgató  
 

 
 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére1

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 
 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 
összefüggő 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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  
 
 

Óvodapedagógus 
 

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

1 2 3 4 

Kabai Óvoda  
4183 Kaba,  
Batthyány u. 8.  
Tel./fax: (54) 460-391  
 

Kabai Óvoda  
Bárándi Tagóvodája  
4161 Báránd,  
Kossuth tér 6.  
Óvodapedagógus  
(határozott időre)  
 

A Közokt.tv. 17. § (1)–(2) 
bekezdés és a 18. § 
szerinti v. és 
szakképzettség, főiskolai 
szintű óvodapedagógusi 
v., magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet.  
 

ÁEI: 2011. márc. 1.  
A megbízás 2012. jún.  
30-ig szól.  
Pbhi: 2011. febr. 20.  
Pehi: 2011. febr. 25.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkáltatói 
jogkört gyakorló intézmény-
vezető döntését megelőzően 
a tagóvoda-vezetővel a 
pályázót személyesen 
meghallgatja, a tagóvodában 
dolgozók véleményét kikéri. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön.,  
iskolai végzettséget és 
szakképzettséget igazoló 
om., egyéb kompetenciák 
tanúsítványai, b., adatvé-
delmi nyilatkozat.  
A pályázatot írásban kell 
benyújtani.  
Pc., f.: Borbély Vilmosné 
intézményvezető, vagy  
Kiss Gyuláné tagóvoda-
vezető  
Tel.: (54) 466-052, vagy 
időpont-egyeztetést 
követően személyesen.  

Városi Óvodai Intézmény  
5310 Kisújszállás,  
Ifjúsági u. 2.  
Tel./fax: (59) 520-595  
 

Óvodapedagógus  
(határozatlan időre)  
 
 
 
 
 
 
 

Főiskolai szintű 
óvodapedagógusi v., 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet.  
Elvárt kompetenciák: 
önálló munkavégzés, 
felelősségtudat, 
együttműködési készség, 

ÁEI: 2011. máj. 1.  
Pbhi: 2011. ápr. 1.  
Pehi: 2011. ápr. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a kinevezési 
jogkör gyakorlója személyes 
elbeszélgetésre kizárólag a 
pályázati felhívásban 
foglaltaknak mindenben 
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Óvodapedagógus  
(határozatlan időre)  
 

csapatmunka, kreativitás, 
konfliktuskezelés 
képessége, toleráns, 
empatikus attitűd.  
 

megfelelő pályázókat  
hívja be.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., ön., b.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Pályázat – Óvónő 1” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Ponyokainé Rab Judit 
intézményvezető  
 
 
ÁEI: 2011. jún. 1.  
Pbhi: 2011. máj. 1.  
Pehi: 2011. máj. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a kinevezési 
jogkör gyakorlója személyes 
elbeszélgetésre kizárólag a 
pályázati felhívásban 
foglaltaknak mindenben 
megfelelő pályázókat  
hívja be.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., ön., b.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Pályázat – Óvónő 2” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Ponyokainé Rab Judit 
intézményvezető  

Napraforgó Óvoda  
Sonnenblume Kindergarten  
2096 Üröm,  
Fő u. 37.  
Tel./fax: (26) 350-185  
E-mail: 
uromovi@freemail.hu 
 

2 fő német nemzetiségi 
óvodapedagógus  
 

Főiskolai v.  
Előny: vegyes csoportban 
szerzett tapasztalat, 
tevékenységközpontú 
program ismerete.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: Pehi:  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
nemzetiségi végzettséggel 
rendelkezőknek 
illetménykiegészítés,  
német nemzetiségi p., 
nyelvpótlék, étkh.  
A pályázathoz csatolni kell: 
fényképes szakmai ön., 
előző munkaviszonyokról 
igazolás.  
Pc.: Stoffer Judit 
óvodavezető  
Tel.: 06 (20) 571-6256  
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Tanító, tanár 
 

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

1 2 3 4 

Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Duna Menti 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye, 
Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma és 
Gyermekotthona  
6087 Dunavecse,  
Fő út 39.  
Tel./fax: (78) 437-074  
 

Gyógypedagógus  
 

Főiskolai v.  ÁEI: 2011. febr. 7.  
Pbhi: 2011. febr. 1.  
 

J. Haydn Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  
9431 Fertőd,  
Madách sétány 1.  
Tel./fax: (99) 370-209  
 

Fuvola szakos tanár  
(részmunkaidős)  
 
 
Klarinét szakos tanár  
(részmunkaidős)  
 

Főiskolai v.  ÁEI: 2011. szept. 1.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
étkh.  
Pc., f.: Bertha János igazgató 
 

Napsugár Művészeti Iskola  
9022 Győr,  
Rákóczi F. u. 31.  
Tel.: (96) 524-390  
E-mail: napsuli@t-online.hu 
 

Gitár szakos tanár  
 
 
Zongora szakos tanár  
 
 
Néptánc szakos tanár  
 
A meghirdetett 
munkahelyek teljes, 
illetve részállásban 
betölthetőek Győr-Moson-
Sopron megyében működő 
telephelyeken.  

Szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi v.  
 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 15. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., om.  
Pc.: Schlőgl Zsuzsanna 
igazgató  
 

Czabán Samu  
Általános Iskola és Óvoda  
5931 Nagyszénás,  
Táncsics u. 24/1.  
Tel.: (68) 443-086  
 

Gyógypedagógiai 
asszisztens  
(határozatlan időre)  
 

Felsőfokú szakirányú v.  
 

ÁEI: 2011. ápr. 21.  
Pbhi: 2011. márc. 22.  
Pehi: 2011. ápr. 4.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
Pc.: Ráczné Gálik Márta 
intézményvezető  

Fekete László Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  
5350 Tiszafüred,  
Piac tér 4.  
Tel.: (59) 511-274  
 

Klarinét szakos tanár  
(határozatlan időre, 
részmunkaidő, heti 11 óra) 
 

Főiskolai v., magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség. 
 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. ápr. 4.  
Pehi: 2011. máj. 5.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
útiköltség-térítés.  
A pályázathoz csatolni kell: 
végzettséget igazoló om., 
szakmai ön., b.  
A pályázatot postai úton kell 
benyújtani.  
Pc., f.: Szőkéné Csorba 
Erzsébet intézményvezető  
Tel.: (59) 511-275  
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Egyéb álláshely 
 

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

1 2 3 4 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde  
2536 Nyergesújfalu,  
Május 1 tér 14.  
Tel./fax: (33) 355-850  
E-mail: 
bobitanyerges@invitel.hu  
 

Dajka  
 

Érettségi.  
 

ÁEI: 2011. márc. 21.  
Pbhi: 2011. márc. 4.  
Pehi: 2011. márc. 7.  
Pc.: Magyaráné  
Kaiser Zsuzsanna 
intézményvezető  
 

 
 
 

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
Rövidítések: 
 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 
p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői gyakorlat 
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetési program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez 
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Borsodnádasdi Általános 
Művelődési Központ  
3671 Borsodnádasd,  
Köztársaság út 11.  
Tel./fax: (48) 442-035  
 

Borsodnádasdi ÁMK 
Közösségi Ház és 
Könyvtár 
Intézményegység  
3671 Borsodnádasd,  
Köztársaság út 12.  
Intézményegység-vezető  
 
Lf.: az ÁMK Közösségi 
Ház és Könyvtár 
Intézményegység vezetői 
feladatainak ellátása, a 
település művelődési, 
kulturális feladatainak 
szervezése.  
 

Felsőfokú közművelődési 
v. és szakképzettség, vagy 
nem szakirányú egyetemi 
v. és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga, 
5 év szgy., büntetlen 
előélet.  
 

ÁEI: 2011. jún. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig, 
5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30. nap.  
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejét követő 30 napon 
belül.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint a 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet 
alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., végzettséget, 
képzettséget igazoló hiteles 
om., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b., 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot zárt borítékban, 
„ÁMK Közösségi Ház és 
Könyvtár Intézményegység, 
intézményegység-vezető” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc., f.: Sípos Sarolta  
ÁMK igazgató  
 
 
 

Orosháza Város 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4–6.  
Tel.: (68) 413-022  
Fax: (68) 411-545  
 

Orosháza Városi 
Önkormányzat  
Szántó Kovács János  
Területi Múzeuma  
5900 Orosháza,  
Dózsa György u. 5.  
Igazgató  
 

Jogszabályban előírt 
képesítés és gyakorlat.  
 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
Pbhi: a megjelenéstől 
számított 30. nap.  
Pehi: a megjelenéstől 
számított 90 napon belül.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b., szakmai ön., vpr.  
Pc.: Dr. Dancsó József 
polgármester  
 
 

Törökbálint Város 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2045 Törökbálint,  
Munkácsy M. u. 79.  
Tel.: (23) 355-021  
Fax: (23) 336-039  
 

Munkácsy Mihály 
Művelődési Ház  
2045 Törökbálint,  
Munkácsy M. u. 83.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
 
Lf.: az önállóan működő, 
előirányzatai felett 
részjogkörrel rendelkező 
Munkácsy Mihály 

Egyetemi v., felsőfokú 
közművelődési v. és 
szakképzettség, vagy nem 
szakirányú egyetemi v. 
felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsgával, 
a kulturális szakemberek 
szervezett rendszeréről, 
követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról 
szóló 1/2000. (I. 14.) 

ÁEI: 2011. jún. 1.  
A megbízás 2016. máj. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Pbhi: 2011. ápr. 4.  
Pehi: 2011. máj. 2.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
pályázatokat a pályáztató 
által összehívott szakmai 
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Művelődési Ház 
tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői 
irányítása, különös 
tekintettel a muzeális 
intézményekről, a 
nyilvános könyvtári 
ellátásról és a 
közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. 
törvényben, az 
államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. 
törvényben, valamint az 
államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. 
rendeletben foglaltakra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volf György Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény  
2045 Törökbálint,  
Munkácsy M. u. 83.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
 
Lf.: az önállóan működő, 
előirányzatai felett 
részjogkörrel rendelkező 
Volf György Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény 
tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői 
irányítása, különös 
tekintettel a muzeális 
intézményekről, a 
nyilvános könyvtári 
ellátásról és a 
közművelődésről szóló 

NKÖM rendelet szerinti 
akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-
gazdálkodási, 
államháztartási 
ismereteket is nyújtó 
közművelődési 
intézményvezetői 
tanfolyam elvégzését 
igazoló oklevél, a 
felsőfokú közművelődési 
végzettségnek és 
szakképzettségnek vagy a 
felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsgának 
megfelelő feladatkörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy., kiemelkedő 
közművelődési 
tevékenység.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakirányú egyetemi v. és 
szakképzettség, vagy ab) 
nem szakirányú egyetemi 
v. és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga, 
vagy főiskolai 
könyvtárosi képzettség, 
idegennyelv-ismeret, 
amelynek igazolása 
történhet különösen 
legalább államilag 
elismert komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány 
vagy azzal egyenértékű 
okirat, a szgy. külföldi 
teljesítéséről szóló 
igazolás bemutatásával, a 
felsőfokú szakirányú 
végzettségnek és 
szakképzettségnek vagy 

bizottság és a 
Humánpolitikai Bizottság 
véleményének kikérésével 
Törökbálint Város 
Önkormányzatának 
képviselő-testülete bírálja el. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
b., iskolai végzettséget 
igazoló om., ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzeléssel, nyilatkozat a 
pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 3 példányban 
(1 db eredeti, 2 db másolat), 
zárt borítékban, személyesen 
vagy postai úton, 
„Munkácsy Mihály 
Művelődési Ház, igazgatói 
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Törökbálint Város 
Önkormányzata  
f.: Vokány Erika  
Tel.: 06 (20) 585-4117  
A költségvetési szervet 
bemutató 
alapdokumentumok  
Törökbálint Város 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában 
kérhetők, illetve átvehetők.  
 
ÁEI: 2011. jún. 1.  
A megbízás 2016. máj. 31-ig 
szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2011. ápr. 4.  
Pehi: 2011. máj. 2.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
pályázatokat a pályáztató 
által összehívott szakmai 
bizottság és a 
Humánpolitikai Bizottság 
véleményének kikérésével 
Törökbálint Város 
Önkormányzatának 
képviselő-testülete bírálja el. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
b., iskolai végzettséget 
igazoló om., ön., vpr. a 



 
376 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám 

1 2 3 4 

1997. évi CXL. 
törvényben, az 
államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. 
törvényben, valamint az 
államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. 
rendeletben foglaltakra.  
 

az ab) alpontban 
megnevezett 
szakvizsgának és egyben 
az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább 5 év szgy., 
kiemelkedő szakmai vagy 
szakirányú tudományos 
tevékenység.  
 

szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzeléssel, nyilatkozat a 
pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 3 példányban 
(1 db eredeti, 2 db másolat), 
zárt borítékban, személyesen 
vagy postai úton, 
„Volf György Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény, 
igazgatói pályázat” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Törökbálint Város 
Önkormányzata  
f.: Vokány Erika  
Tel.: 06 (20) 585-4117  
A költségvetési szervet be- 
mutató lapdokumentumok 
Törökbálint Város Önkor- 
mányzatának Polgármesteri 
Hivatalában kérhetők, illetve 
átvehetők.  

 



Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl

Az I. Bé la Gim ná zi um Szed re si Be ze rédj Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá já nak „I. Bé la Gim ná zi um Szed re si Be ze rédj Ist ván
Ál ta lá nos Is ko lá ja 036394 Szek szárd” fel ira tú kör bé lyeg zõ je, va la mint

az I. Bé la Gim ná zi um Szed re si Be ze rédj Amá lia Óvo dá já nak „I. Bé la Gim ná zi um Szed re si Be ze rédj Amá lia Óvo dá ja
036394 Szek szárd” fel ira tú kör bé lyeg zõ je

2011. feb ru ár 7-é tõl ér vény te len.

Ha jós Éva s. k.,
igaz ga tó

Közlemény oklevél érvénytelenítésérõl

So ós Zsolt (sz.: Mis kolc, 1962. au gusz tus 17. an.: Ve res Bor bá la).
Törzs köny vi szám: XXIII-50/1984.
A fõ is ko lai szin tû üzem mér nök szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Mis kol ci Egye tem Vegy ipa ri Au to ma ti zá lá si 

Fõ is ko lai Ka ra 1988. jú ni us 27-én, a 30-/1988. sz. alatt ál lí tott ki, el ve szett.
He lyet te 2011. ja nu ár 12-én má sod la tot ad tunk ki.
Az ere de ti ok le vél ér vény te len.

Ko vács Vik tor s. k.,
fõ tit kár

A közlöny zá rása után ér ke zett közlemények, pályázati felhívások

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mények ve ze tõi, ok ta tói és egyéb ál lás he lyei nek be töl té sé re

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det
az aláb bi ve ze tõi ál lá sok be töl té sé re

HUMÁNERÕFORRÁS IRODA
1 fõ iro da ve ze tõ tiszt ség be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ iro da ve ze tõ fel ada tai: 
Rész vé tel a Du na új vá ro si Fõ is ko la in téz mé nyi szin tû sze mé lyi és mun ka ügyi rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban és mû köd -

te té sé ben. El lát ja a fõ is ko la hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada ta it. Vég re hajt ja a fog lal koz ta tá si terv -
ben le ír ta kat, gon dos ko dik a fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend szer be tar tá sá ról, mû köd te ti a hu mán kont roll ing rend -
szert. Ko or di nál ja a pá lyá za tok kal össze füg gõ fel ada to kat, a hu mán stra té gi á ban fog lalt fel ada tok el vég zé sét.

A pá lyá zat fel té te le: 
Fõ is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, hu mán te rü le ten szer zett fel sõ fo kú vég zett ség, hu mán te rü le ten és költ ség ve té si

szerv nél szer zett ta pasz ta lat. Elõnyt je lent ve ze tõi gya kor lat.
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INFORMATIKAI INTÉZET
In for ma ti kai Rend sze rek Tan szék
Szá mí tó gép Rend sze rek és Irá nyí tás tech ni ka Tan szék
1-1 fõ tan szék ve ze tõi tiszt ség be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ tan szék ve ze tõk fel ada tai: 
A hoz zá tar to zó tan szék ok ta tá si-ku ta tá si te vé keny sé gé nek ve ze té se és irá nyí tá sa. A tan szék hez tar to zó ok ta tók fel -

ada tai költ ség op ti ma li zált mó don tör té nõ szer ve zé se, a ha té kony mun ka vég zés fel té te le i nek ki ala kí tá sa, az ok ta tói mun -
ka szín vo na lá nak el len õr zé se. Az ok ta tók tu do má nyos te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa. Tan tárgy fej lesz té si te vé keny ség
ko or di ná lá sa. A hall ga tói si ke res sé get elõ se gí tõ te vé keny sé gek, hall ga tói tu do má nyos mun ka fej lesz té se. Szak te rü le tén
a fõ is ko lai kép zés ben részt ve võk szá má ra elõ adá sok és gya kor la tok tar tá sa, az ok ta tás fel té te le i nek ja ví tá sa. Ha zai és
nem zet kö zi kap cso la tok ápo lá sa. Fel ada tát a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, va la mint a rek tor – rész le tes mun ka kö -
ri le írás ban – ha tá roz za meg.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell az aláb bi kom pe ten ci ák kal: 
A vál to zás me ne dzse lés ké pes sé ge, ru gal mas ság, az ál ta la mû velt szak te rü let át fo gó is me re te, ki emel ke dõ szak mai, tu -

do má nyos te vé keny ség, ak tív pub li ká ci ós te vé keny ség, kap cso la tok. A je lent ke zõ le gyen bir to ká ban egye te mi vagy fõ -
is ko lai ok ta tá si ta pasz ta la tok nak, egy vi lág nyelv tár gya ló ké pes is me re té nek. Az ide á lis pá lyá zó jó kom mu ni ká ci ós, cso -
port mun ka-szer ve zé si és konf lik tus ke ze lé si kész sé gek bir to ká ban van, a ve ze tés hez szüjk sé ges em be ri tu laj don sá gok
jel lem zik. A pá lyá zó fe lel jen meg a Du na új vá ro si Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rai vagy fõ is ko lai do cen sei szá má ra a Fog lal -
koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

A pá lyá zat be nyúj tás fel té te le a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let ben elõ írt „Ok ta tói, ku ta tói, ta ná ri nyi lat ko zat” Du na -
új vá ro si Fõ is ko lá ra va ló le adá sa.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  pá lyá za ti le vél a rek tor hoz,
–  irat jegy zék (tar ta lom jegy zék),
–  a KSzK hon la pon meg je lent ki írás má so la ta,
–  a szak mai mun ká ra vo nat ko zó el kép ze lé sek,
–  ön élet rajz (Eu ro Pass-os, szak mai résszel bõ ví tett),
–  pub li ká ci ós lis ta (tan szék ve ze tõi pá lyá za tok hoz),
–  ok le ve lek, szak kép zett sé get iga zo ló do ku men tu mok hi te les má so la ta,
–  tu do má nyos fo ko za tot, PhD ta nul má nyo kat, nyelv vizs gát iga zo ló do ku men tu mok hi te les má so la ta (tan szék ve ze tõi

pá lyá za tok hoz),
–  ar ról szó ló nyi lat ko zat, hogy a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gés -

ben szük sé ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
–  nyi lat ko zat elõ adás tart ás ké pes sé gé rõl ide gen nyel ven,
–  sze mé lyi adat lap,
–  kül föl di ek nél, il let ve kül föl dön szer zett ok le ve lek nél:

= OFFI ál tal le for dí tott, hi te le sí tett ok le ve lek má so la ta,
= ek vi va len cia bi zott ság ha tá ro za ta,
= ho no sí tá si ha tá ro zat,

–  kü lön jog sza bály ban vagy a pá lyá zat ban elõ írt to váb bi kö ve tel mé nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó ira tok,
–  a ve ze tõ ve ze tés re, fej lesz tés re, szak mai mun ká ra vo nat ko zó prog ram ját,
–  3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá za tot be nyúj tó sze mély nem a fõ is ko la dol go zó ja).
A ve ze tõi meg bí zá sok 2011. jú li us 1-jé tõl 3 éves idõ tar tam ra szól nak.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. jú ni us 30.
A pá lyá za tot az elõ írt mel lék le tek kel a pá lyá za ti hir det mény KSzK-n tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül

1 db ere de ti + 2 db má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni a Du na új vá ro si Fõ is ko la rek to rá hoz (2400 Du na új vá ros, Tán -
csics M. u. 1/A). Rész le tes fel vi lá go sí tás és pá lyá za ti anyag kér he tõ: Hu mán erõ for rás Iro da I. eme let 201. iro da, il let ve a
(25) 551-276-os te le fon szá mon.
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DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det
az aláb bi fõ is ko lai ta ná ri ál lá sok be töl té sé re

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Gaz dál ko dás tan Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re kerülõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta: 
A Gaz dál ko dá si és Me nedzs ment BA alap szak hoz tar to zó tan tár gyak ok ta tá sa ma gyar és an gol nyel ven, a BA alap -

szak szak fe le lõ si fel ada ta i nak el lá tá sa, ak tív rész vé tel a ta na nyag fe jlesz tés ben, va la mint az an gol nyel vi kép zés ben.
A pá lyá zat fel té te le: 
Ok le ve les egye te mi vég zett ség a köz gaz da ság tu do má nyok te rü le tén meg szer zett kan di dá tu si CSc vagy PhD fo ko zat a 

köz gaz da ság tu do má nyok te rü le tén, si ke res be fe je zett ha bi li tá ció, az an gol és orosz nyel vek ma gas szin tû is me re te. A pá -
lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt
fõ is ko lai ta ná rok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Szá mí tás tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta: 
Sszá mí tás tu do má nyi és ma te ma ti kai tan tár gyak, va la mint for má lis nyel vek, vé ges au to ma ták, adat szer ke ze tek, al go -

rit mu sok és a kap cso ló dó prog ra mo zá si tár gyak ok ta tá sa, tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny ség vég zé se, az ered mé nyek
pub li ká lá sa, tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa, tan anyag fej lesz tés, hall ga tók munk já nak irá nyí tá sa, rész vé tel ku ta tá si
pá lyá za tok, pro jek tek elõ ké szí té sé ben, irá nyí tá sá ban.

A pá lyá zat fel té te le: 
PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la 

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta ná rok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Szá mí tó gép rend sze rek és Irá nyí tás tech ni ka Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta: 
Vil la mos ság tan, di gi tá lis tech ni ka, je lek és rend sze rek tár gyak ok ta tá sa, tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny ség vég zé se, 

az ered mé nyek pub li ká lá sa, tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa, tan anyag fej lesz tés, hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa,
rész vé tel ku ta tá si pá lyá za tok, pro jek tek elõ ké szí té sé ben, irá nyí tá sá ban.

A pá lyá zat fel té te le: 
PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la 

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta ná rok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Szá mí tó gép rend sze rek és Irá nyí tás tech ni ka Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve ze dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta: 
Szá mí tó gép há ló za tok és azok biz ton ság tech ni ká ja te rü le tén ok ta tá sa, tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny ség vég zé se,

az ered mé nyek pub li ká lá sa, tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa, tan anyag fej lesz tés, hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa,
rész vé tel ku ta tá si pá lyá za tok, pro jek tek elõ ké szí té sé ben, irá nyí tá sá ban.

6. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 379



A pá lyá zat fel té te le: 
PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la 

Fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta ná rok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

KÖZPONTI OKTATÁSI INTÉZET
Ma te ma ti ka Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta ná ri ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta: 
Ma te ma ti ka elõ adá sok tar tá sa, an gol nyel ven is, kez de mé nye zõ rész vé tel a tan szék ok ta tá si és ku ta tá si fel ada ta i nak el -

lá tá sá ban, to váb bá a be osz tott ok ta tók tu do má nyos, ok ta tói mun ká já nak se gí té se, irá nyí tá sa. El vá rás, hogy a pá lyá zó le -
gyen jár tas a vé ges elem-mód szer el mé le té ben és gya kor la ti al kal ma zá sá ban, va la mint an nak ok ta tá sá ban.

A pá lyá zat fel té te le: 
PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat, ok le ve les mér nö ki vagy ok le ve les ma te ma ti ku si, vagy ma te ma ti ka ta ná ri

egye te mi vég zett ség. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve -
tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta ná rok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
–  pá lyá za ti le vél a rek tor hoz,
–  irat jegy zék (tar ta lom jegy zék),
–  a KSzK hon la pon meg je lent ki írás má so la ta,
–  a szak mai mun ká ra vo nat ko zó el kép ze lé sek,
–  ön élet rajz (Eu ro Pass-os, szak mai résszel bõ ví tett),
–  ok le ve lek, szak kép zett sé get, nyelv vizs gát, tu do má nyos fo ko za tot, PhD ta nulm ányo kat iga zo ló do ku men tu mok hi -

te les má so la ta,
–  ar ról szó ló nyi lat ko zat, hogy a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gés -

ben szük sé ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
–  nyi lat ko zat elõ adás tart ás ké pes sé gé rõl ide gen nyel ven,
–  sze mé lyi adat lap,
–  kül föl di ek nél, il let ve kül föl dön szer zett ok le ve lek nél:

= OFFI ál tal le for dí tott, hi te le sí tett ok le ve lek má so la ta,
= ek vi va len cia bi zott ság ha tá ro za ta,
= ho no sí tá si ha tá ro zat,

–  kü lön jog sza bály ban vagy a pá lyá zat ban elõ írt to váb bi kö ve tel mé nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó ira tok,
–  a tu do mány ág meg ne ve zé se,
–  tel jes pub li ká ci ós lis ta,
–  az utol só 10 év ben meg je lent leg fon to sabb pub li ká ci ók lis tá ja,
–  ci tá ci ós jegy zék,
–  ku ta tá si te vé keny ség lis tá ja,
–  dí jak, ki tün te té sek,
–  3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.
A fõ is ko lai ta ná ri ki ne ve zé sek 2011. szep tem ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól nak.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. au gusz tus 31.
A pá lyá za tot az elõ írt mel lék le tek kel a pá lyá za ti hir det mény KSzK-n tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül

1 db ere de ti + 2 db má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni a Du na új vá ro si Fõ is ko la rek to rá hoz (2400 Du na új vá ros, Tán -
csics M. u. 1/A). Rész le tes fel vi lá go sí tás és pá lyá za ti na y ag kér he tõ: Hu mán erõ for rás Iro da I. eme let 201. iro da, il let ve a
(25) 551-276-os te le fon szá mon.
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DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det
az aláb bi ok ta tói ál lá sok be töl té sé re

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Köz gaz da ság tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
A Gaz dál ko dás és me nedzs ment BA alap szak hoz és szak irá nyok hoz tar to zó szak mai tan tár gyak ok ta tá sa, tan tárgy fe -

le lõ si fel ada tok el lá tá sa és tan tárgy fej lesz tés, az in té zet ku ta tó mun ká já ban va ló rész vé tel.
A pá lyá zat fel té te le: 
Meg szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Köz gaz da ság tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
Gaz dál ko dás és me nedzs ment BA alap szak hoz és szak irá nyok hoz tar to zó szak mai tan tár gyak ok ta tá sa, tan tárgy fe le -

lõ si fel ada tok el lá tá sa és tan tárgy fej lesz tés, az in té zet ku ta tó mun ká já ban va ló rész vé tel.
A pá lyá zat fel té te le: 
Meg szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai docensekre vonatkozó követel ményeinek.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Köz gaz da ság tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
A Gaz dál ko dás és me nedzs ment BA szak irá nyok hoz kap cso ló dó tan tár gyak ok ta tá sá ban va ló rész vé tel, tan tárgy fe le -

lõ si fel ada tok el lá tá sa, szak irá nyi ku ta tá sok ban va ló rész vé tel.
A pá lyá zat fel té te le: 
Ok le ve les egye te mi vég zett ség ge og rá fus mér nök sza kon, meg szer zett föld tu do má nyi PhD tu do má nyos fo ko zat.

A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben
fog lalt fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Köz gaz da ság tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ rész mun ka idõs (30 óra/hét) fõ is ko lai ta nár se géd ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ta nár se géd fel ada ta: 
Szám vi tel és pénz ügy te rü le té hez tar to zó tan tár gyak ok ta tá sa, rész vé tel a tan szék mun ká já ban.
A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, meg kez dett PhD kép zés. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is -

ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai tan árse gé dek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.
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GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Ve ze tés és Vál lal ko zás tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
Gaz dál ko dás és me nedzs ment BA alap szak hoz és szak irá nyok hoz tar to zó szak mai tan tár gyak ok ta tá sa, tan tárgy fe le -

lõ si fel ada tok el lá tá sa és tan tárgy fej lesz tés, az in té zet ku ta tó mun ká já ban va ló rész vé tel.
A pá lyá zat fel té te le: 
Meg szer zett PhD tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Ne ve lés tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ egye te mi do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens fel ada ta: 
Az and ra gó gia alap kép zé si szak szak fe le lõ si te en dõ i nek el lá tá sá ban va ló rész vé tel, a tan szék pe da gó gi ai – and ra gó gi ai

jel le gû tár gya i nak el mé le ti és gya kor la ti ok ta tói te vé keny sé gé nek el lá tá sa, tan anyag fej lesz tés, az in té zet ku ta tó mun ká já ban 
va ló rész vé tel.

A pá lyá zat fel té te le: 
Meg szer zett PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új -

vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt egye te mi do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Ne ve lés tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ rész mun ka idõs (20 óra/hét) fõ is ko lai ad junk tus ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ad junk tus fel ada ta: 
A tár sa da lom tu do má nyi tár gyak ok ta tá sá ban va ló rész vé tel, tan anyag fej lesz tés, az in té zet ku ta tó mun ká já ban va ló

rész vé tel és a szak kol lé gi u mi fel ada tok el lá tá sa.
A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, PhD dok tor je löl ti jog vi szony lé te sí té se. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a

Dunaúj vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ad junk tu sok ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye i nek.

KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Dé ri Já nos Kom mu ni ká ció- és Mé dia tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
Az üz le ti kom mu ni ká ció szak irá nyo sok tár gya i nak ok ta tá sa, tan anyag fej lesz tés, az in té zet ku ta tó mun ká já ban va ló

rész vé tel, a hall ga tók ku ta tá si te vé keny sé gé nek fej lesz té se, di ák kö ri mun ká juk irá nyí tá sa.
A pá lyá zat fel té te le: 
Meg szer zett PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na -

új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i -
nek. Elõnyt je lent a ver seny szfé rá ban szer zett fel sõ ve ze tõi ta pasz ta lat (el sõ sor ban HR te rü let rõl), il let ve ok ta tá si gya -
kor lat.
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KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Dé ri Já nos Kom mu ni ká ció- és Mé dia tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta nár se géd ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ta nár se géd fel ada ta: 
A hall ga tók mé dia tech no ló gi ai, kiadványszer kesz té si kom pe ten ci ák fej lesz té se, rész vé tel a tan szék mun ká já ban.
A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, meg kez dett PhD kép zés. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is -

ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta nár se gé dek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek. Elõnyt
je lent ta pasz ta lat az App le Ma cint hos rend sze rek hasz ná la tá ban, il let ve App le mo du lok bi zo nyít vá nyai (pl. Fi nal Cut
Cer ti fi ed Tra i ner), to váb bá hall ga tói kom mu ni ká ci ós rend sze rek fej lesz té sé ben va ló jár tas ság.

MÛSZAKI INTÉZET
Anyag tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ egye te mi do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ egye te mi do cens fel ada ta: 
A Mû sza ki In té zet Anyag tu do má nyi Tan szé kén fo lyó ok ta tá si, ku ta tá si mun kák ban va ló rész vé tel. Ku ta tá sok vég zé se 

fé mek anyag szer ke zet, anyag ká ro so dá sok, he gesz tés te rén. Rész vé tel a Gle ebl la bor ok ta tá si és szer zõ dé ses mun ká i ban.
A pá lyá zat fel té te le: 
Meg szer zett PhD mi nõ sí tés, el vá rás a nyelv vizs gán túl az ok ta tá si szin tû an gol nyelv tu dás. A pá lyá zó fe lel jen

meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt egye te mi do -
cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

MÛSZAKI INTÉZET
Anyag tu do má nyi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
Rész vé tel a gép ipa ri és szer ke zet mé ré sek és más mé rés tech ni kai tár gyak ok ta tá sá ban, az anyag tu do má nyi tár gyak ok -

ta tá sá ban és fej lesz té sé ben. Ku ta tá sok vég zé se fé mek anyag szer ke ze te te rén, fém hi bák fel de rí té sé nek, va la mint anyag -
ká ro so dá sok di ag nosz ti zá lá sa te rén. Rész vé tel a Gle eb le la bor ok ta tá si, ku ta tá si mun ká i ban, va la mint pá lyá za ti szer zõ -
dé ses mun ká i nak elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban.

A pá lyá zat fel té te le: 
PhD mi nõ sí tés a gé pé sze ti tu do má nyok te rü le tén, el vá rás a nyelv vizs gán túl az ok ta tá si szin tû an gol nyelv tu dás. A pá -

lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt
fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

MÛSZAKI INTÉZET
Gé pé sze ti Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta nár se géd ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ta nár se géd fel ada ta:
Rész vé tel a Mû sza ki In té zet gé pé sze ti tan szé kén fo lyó di ga nosz ti ká hoz kap cso ló dó ok ta tá si, ku ta tá si fel ada tok ban,

ame lye ket el sõ sor ban a MA ID Lab kell vé gez nie.
A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, meg kez dett PhD kép zés. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is -

ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta nár se gé dek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek. Elõny -
ben ré sze sül a di ag nosz ti ka, mé rés tech ni ka és Lab Vi ew te rü le tén szer zett is me ret, ta pasz ta lat.
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INFORMATIKAI INTÉZET
In for ma ti kai Rend sze rek Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
Vál la lat irá nyí tá si rend sze rek, SAP tár gyak elõ adá sa i nak, gya kor la ta i nak tar tá sa, tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa,

tan anyag fej lesz tés, hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa, rész vé tel ku ta tá si pá lyá za tok, pro jek tek elõ ké szí té sé ben, irá nyí tá -
sá ban.

A pá lyá zat fel té te le: 
PhD vagy kan di dá tu si tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la 

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

INFORMATIKAI INTÉZET
In for ma ti kai Rend sze rek Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ad junk tus ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ad junk tus fel ada ta: 
In tel li gens rend sze rek, mes ter sé ges in tel li gen cia in for má ci ó rend szer ek fej lesz té se tár gyak elõ adá sa i nak, gya kor la ta i -

nak tar tá sa, tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa, tan anyag fej lesz tés, hall ga tók mun ká já nak irá nyí tá sa, rész vé tel ku ta tá si
pá lyá za tok, pro jek tek elõ ké szí té sé ben, irá nyí tá sá ban.

A pá lyá zat fel té te le:
Egye te mi vég zett ség, PhD dok tor je löl ti jog vi szony lé te sí té se. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du -

na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ad junk tu sok ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye i nek.

INFORMATIKAI INTÉZET
In for má ció tech no ló gi ai Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ta nár se géd ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ta nár se géd fel ada ta: 
Prog ra mo zá si nyel vek: c, c++, c#, Ja va tár gyak elõ adá sa i nak, gya kor la ta i nak tar tá sa, rész vé tel a tan szék ku ta tó mun -

ká já ban.
A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, meg kez dett PhD kép zés. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is -

ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ta nár se gé dek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Szá mí tó gép rend sze rek és Irá nyí tás tech ni ka Tan szé ké re
1 fõ rész mun ka idõs (20 óra/hét) mû sza ki ta nár ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ mû sza ki ta nár fel ada ta: 
In tel li gens rend sze rek, PC-k, pe ri fé ri ák, di gi tá lis tech ni ka, vil la mos ság tan, vil la mos ener ge ti ka tan tár gyak ok ta tá sa és 

gya kor la tok tar tá sa.
A pá lyá zat fel té te le: 
Vil la mos mér nök egye te mi vég zett ség, ok ta tói ta pasz ta lat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új -

vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt mû sza ki ta ná rok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.
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KÖZPONTI OKTATÁSI INTÉZET
Ma te ma ti kai Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai do cens fel ada ta: 
Ma te ma ti ka elõ adá sok tar tá sa an gol nyel ven is, gya kor la tok ve ze té se, va la mint a tan szé ken fo lyó tu do má nyos mun ká -

ban va ló ak tív rész vé tel.
A pá lyá zat fel té te le: 
Ok le ve les mér nö ki, ok le ve les ma te ma ti ku si, vagy ma te ma ti ka ta ná ri egye te mi vég zett ség, tu do má nyos fo ko zat. A pá -

lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt
fõ is ko lai do cen sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

KÖZPONTI OKTATÁSI INTÉZET
Ma te ma ti kai Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ad junk tus ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ad junk tus fel ada ta: 
Ma te ma ti ka gya kor la tok tar tá sa, gya kor la tok ve ze té se, va la mint a tan szé ken fo lyó tu do má nyos mun ká ban va ló ak tív

rész vé tel.
A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, tu do má nyos fo ko zat. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la

Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré ben fog lalt fõ is ko lai ad junk tu sok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

KÖZPONTI OKTATÁSI INTÉZET
Nyel vi Tan szé ké re
1 fõ fõ is ko lai ad junk tus ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés re ke rü lõ fõ is ko lai ad junk tus fel ada ta: 
A fõ is ko la hall ga tói szá má ra a tan ter vi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en az an gol ál ta lá nos és szak nyelv, va la mint az

elõ ké szí tõ éven a kül föl di hall ga tók szá má ra az in ter kul tu rá lis kom mu ni ká ció ok ta tá sa, pá lyá za tí rás, tan fo lya mi órák tar -
tá sa és ál la mi nyelv vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés, va la mint vizs gáz ta tá sa az ITK és a PANNON nyelv vizs ga rend szer ben.

A pá lyá zat fel té te le: 
Egye te mi vég zett ség, PhD dok tor je löl ti jog vi szony lé te sí té se, az ok ta tá si egy ség ál tal mû velt szak te rü let át fo gó is me -

re te. A pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tá si tör vény és a Du na új vá ro si Fõ is ko la Fog lal koz ta tá si Kö ve tel mény rend sze ré -
ben fog lalt fõ is ko lai ad junk tu sok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá za ti le vél a rek tor hoz,
– irat jegy zék (tar ta lom jegy zék),
– a KSzK hon la pon meg je lent ki írás má so la ta,
– a szak mai mun ká ra vo nat ko zó el kép ze lé sek,
– ön élet rajz (Eu ro Pass-os, szak mai résszel bõ ví tett),
– pub li ká ci ós lis ta,
– ok le ve lek, szak kép zett sé get, nyelv vizs gát, tu do má nyos fo ko za tot, PhD ta nul má nyo kat iga zo ló do ku men tu mok hi -

te les má so la ta,
– ar ról szó ló nyi lat ko zat, hogy a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gés -

ben szük sé ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
– nyi lat ko zat elõ adás tart ás ké pes sé gé rõl ide gen nyel ven,
– sze mé lyi adat lap,
– kül föl di ek nél, il let ve kül föl dön szer zett ok le ve lek nél:

= OFFI ál tal le for dí tott, hi te le sí tett ok le ve lek má so la ta,
= ek vi va len cia bi zott ság ha tá ro za ta,
= ho no sí tá si ha tá ro zat,

– kü lön jog sza bály ban vagy a pá lyá zat ban elõ írt to váb bi kö ve tel mé nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó ira tok.

6. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 385



Az ok ta tói ki ne ve zés a fõ is ko lán dol go zó ese té ben 2011. jú li us 1-jé tõl ha tá ro zat lan, kül sõs pá lyá zat el fo ga dá sa ese tén
2011. szep tem ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. jú ni us 30.
A pá lyá za tot az elõ írt mel lék le tek kel a pá lyá za ti hir det mény KSzK-n tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül

1 db ere de ti + 2 db má so la ti pél dány ban kell be nyúj ta ni a Du na új vá ro si Fõ is ko la rek to rá hoz (2400 Du na új vá ros, Tán -
csics M. u. 1/A). Rész le tes fel vi lá go sí tás és pá lyá za ti anyag kér he tõ: Hu mán erõ for rás Iro da I. eme let 201. iro da, il let ve a
(25) 551-276-os te le fon szá mon.

Dr. Bog nár Lász ló s. k.,
rek tor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA rek to ra 
pá lyá za tot hir det a 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KAR 
Fi lo zó fia Tan szé ké re 2011. áp ri lis 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re, 
egy fõ rész fog lal ko zá sú fõ is ko lai do cen si mun ka kör be töl té sé re.

A ki ne ve zen dõ ok ta tó fel ada ta:
– rész vé tel a tan szé ken fo lyó ok ta tás fej lesz tõ mun ká ban, jegy ze tek, ok ta tá si se géd anya gok szer kesz té se,
– rész vé tel a tan tár gyi prog ra mok ki dol go zá sá ban, tan tárgy fe le lõ si fel ada tok el lá tá sá ban,
– új alap sza kok, illetve mes ter sza kok ki dol go zá sá ban va ló ak tív köz re mû kö dés,
– szak mai pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek köz pont já ba el sõ sor ban a po li ti kai fi lo zó fia és az er kölcs fi lo zó fia té ma kö rei

tar toz za nak,
– ha zai és kül föl di szak mai kon fe ren ci á kon és ren dez vé nye ken va ló rész vé tel, köz re mû kö dés pá lyá za tok elõ ké szí té -

sé ben,
– a hall ga tók szak dol go za ta i nak té ma ve ze té se,
– a szak kol lé gi u mi hall ga tók te het ség gon do zá sa,
– fel ké rés alap ján ak tív rész vé tel a fõ is ko lai és ka ri bi zott sá gok mun ká já ban, a fõ is ko lai köz élet ben, az in téz mé nyi,

re gi o ná lis és or szá gos szak mai tes tü le tek ben.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– fi lo zó fia sza kos kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél meg lé te,
– PhD fo ko zat fi lo zó fia tu do mány ból, il let ve iro da lom tu do mány ból,
– dok to ri fo ko zat meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább 3 év szak mai gya kor lat,
– leg alább 8 év ered mé nyes fel sõ ok ta tá si te vé keny ség vagy szak mai gya kor lat,
– szak irá nyú tu do má nyos pub li ká ci ós te vé keny sé get el sõ sor ban az an gol po li ti kai fi lo zó fia és a ma gyar fi lo zó fia te -

rü le tén vé gez zen,
– kö zép fo kú C tí pu sú an gol nyelv vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
–  az egye te mi ok le vél má so la tát,
– a tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– pub li ká ci ós jegy zé ket,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pályá zat be adá si ha tár ide je: a KSZK-n va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. na pon
A pályá zat el bí rá lá si ha tár ide je: 2011. már ci us 31.
Kez dés vár ha tó idõ pont ja: 2011. áp ri lis 1.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: írás ban, le zárt bo rí ték ban a Nyír egy há zi Fõ is ko la rek to rá nak cí mez ve a Hu mán po li -
ti kai Iro da ré szé re kell be nyúj ta ni (4400 Nyír egy há za, Sós tói u. 31/B).

Dr. Já no si Zol tán s. k.,
rek tor
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Pályázati felhívás  
nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről 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: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 
összefüggő 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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 

Óvodavezető 
 

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

1 2 3 4 

Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlése  
3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
Tel.: (46) 512-700  
Fax: (46) 348-852  

Nyitnikék  
Napközi Otthonos Óvoda  
3533 Miskolc,  
Andrássy u. 53/A 
Óvodavezető, óvoda-
pedagógus munkakörben  

A Közokt. tv. 18. § 
(1) bekezdése és 128. § 
(22) bekezdése,  
valamint a pedagógus 
továbbképzésről, a 
pedagógus szakvizsgáról, 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 napon belül. 

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



 
388 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám 

1 2 3 4 

 Lf.: az intézmény 
vezetéséhez, irányításához 
kapcsolódó tevékenység 
ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az 
intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
számára biztosított  
jogköröket.  
 

valamint a tovább-
képzésben részt vevők 
juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet  
20. §-ának (2) és 
(5) bekezdése alapján: az 
adott nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagógus szak-
vizsga, középiskolában 
egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, 
legalább 5 év – a (6) be-
kezdésben meghatározott 
kivétellel – pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy., vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás 
lefolytatása.  
A magasabb vezető 
beosztás ellátására 
megbízást az kaphat,  
aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető.  
A magasabb vezetői 
megbízás feltétele, hogy 
a közalkalmazott – a 
kinevezés szerinti 
munkaköre mellett – 
látja el a magasabb 
vezetői beosztásból 
eredő feladatait.  
Előny: pedagógus 
szakvizsga keretében 
szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség, 
vgy.  

Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill., magasabb vp. 
Kjt. szerint, valamint Korm. 
rendelet alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
végzettséget igazoló eredeti 
okmányok, vagy azok 
hiteles másolata, b., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésére 
vonatkozó szándék-
nyilatkozat, a pályázó 
nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy vele 
szemben az 1992. évi 
XXXIII. tv. 41. §  
(2) bekezdése szerinti  
összeférhetetlenség  
nem áll fenn, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Az intézmény fenntartói 
döntésen alapuló átszer-
vezése esetén a pályázati 
kiírás visszavonható.  
Pc.: Miskolc Megyei Jogú 
Város polgármestere  
f.: tel.: (46) 512-778  
 

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
7621 Pécs,  
Széchenyi tér 1.  
Tel.: (72) 533-800  
Fax: (72) 212-049  
 

Keleti Városrészi Óvoda  
7629 Pécs,  
Teleki Blanka u. 2.  
Óvodavezető  
 
Lf.: a Keleti Városrészi 
Óvoda tevékenységének 
tervezése, szervezése, 
vezetése, irányítása és 

Büntetlen előélet, 
felsőfokú 
óvodapedagógusi v., 
pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 év szgy.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 napon belül.  
 
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát 
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ellenőrzése a hatályos 
jogszabályoknak  
megfelelően.  
 

követő legfeljebb  
90 napon belül. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
valamint az ezek 
megvalósítására vonatkozó 
pénzügyi terv, végzettséget 
igazoló om., b., nyilatkozat 
a pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 1 eredeti és 
1 másolati példányban, zárt 
borítékban, postai vagy 
elektronikus úton, „Pályázat 
a Keleti Városrészi Óvoda 
magasabb vezetői/óvodave-
zetői beosztásának ellátá-
sára” megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Dr. Páva Zsolt  
polgármester  
E-mail: gasparj@ph.pecs.hu 
f.: Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal  
Humán Főosztálya  
dr. Gáspár Jenő  
Tel.: (72) 533-935  

 
 

Iskolaigazgató 
 

1 2 3 4 

Biatorbágy Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
2051 Biatorbágy,  
Baross G. u. 2/A  
Tel.: (23) 310-174  
Fax: (23) 310-135  
 

Biatorbágyi Általános 
Iskola  
2051 Biatorbágy,  
Szentháromság tér 6.  
Igazgató  
 

Pedagógus munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v. 
és szakképzettség,  
közoktatás-vezetői  
szakvizsga,  
legalább 5 év szgy.,  
büntetlen előélet.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 5 évre szól.  
Pbhi: az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben  
való megjelenéstől  
számított 30 nap.  
Pehi: 2011. jún. 1.  
Juttatás: ill. Kjt. és Korm. 
rendelet szerint, valamint 
Biatorbágy Város 
képviselő-testületének 
rendelkezései alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., b., az elfogadott 
pedagógiai programra  
épülő vpr., adatvédelmi 
nyilatkozat.  
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Pc.: Biatorbágy Város  
polgármestere  
f.: személyesen  
vagy telefonon.  
Tel.: (23) 310-174/112, 
113, 142  

Hajdú-Bihar Megyei  
Önkormányzat  
Közgyűlése  
4024 Debrecen,  
Piac u. 54.  
Tel.: (52) 507-550  
 

Dr. Molnár István Óvoda, 
Általános és Speciális 
Szakiskola, Kollégium  
és Gyermekotthon  
4220 Hajdúböszörmény,  
Radnóti u. 5.  
Igazgató  
 
Lf.: az intézmény  
szakszerű és törvényes 
működésének, 
költséghatékony 
gazdálkodásának  
biztosítása. A pedagógiai 
munka irányítása, az 
intézmény ellenőrzési, 
mérési, értékelési és 
minőségirányítási 
programjában foglaltak 
megvalósításának  
irányítása. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. és a 
végrehajtásához 
kapcsolódó 
jogszabályokban az 
intézmény hatáskörébe 
utalt szakmai és egyéb 
feladatok szervezése.  
Az intézmény képviselete. 
 

Büntetlen előélet,  
cselekvőképesség, 
oligofrénpedagógiai 
szakos gyógypedagógiai 
tanári v. és 
szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal  
történő megbízás esetén 
a pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség,  
legalább 5 év,  
a Közokt.tv. 18. § 
(5)–(6) bekezdései  
szerinti szgy.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016.  
júl. 31-ig, 5 évre szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől  
számított 30 napon belül.  
Pehi: várhatóan a közgyűlés 
2011. júniusi ülése.  
Juttatás: ill. Kjt. és Korm. 
rendelet szerint, és a  
szociális, valamint 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., melynek 
tartalmaznia kell: a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket, 
az egyes intézmény egy-
ségek irányítására vonat-
kozó elképzeléseket, vpr. 
maximum 1 A/4 oldal 
terjedelmű összefoglalása 
(mely a közgyűlési 
előterjesztés részét képezi), 
b., szakképzettséget, 
szakvizsgát igazoló hiteles 
om., a legalább 5 év szgy-t  
igazoló munkáltatói  
igazolás, a pályázó 
nyilatkozata arra vonat-
kozóan, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 15. § (8) bekez-
désében meghatározott 
kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn, nyilatkozat a 
pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 6 példányban 
(1 eredeti és 5 másolat), 
zárt borítékban,  
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„Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Pc.: Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke  
f.: Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Intézményfenntartói 
Főosztálya  
Tel.: (52) 507-560  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. márc. 16.  

Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlése  
3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
Tel.: (46) 512-700  
Fax: (46) 348-852  
 

Andrássy Gyula  
Szakközépiskola  
3530 Miskolc,  
Soltész Nagy K. u. 10.  
Igazgató, pedagógus  
munkakörben  
 
 
Baross Gábor  
Közlekedési és  
Postaforgalmi  
Szakközépiskola  
3532 Miskolc,  
Rácz Á. u. 54–56.  
Igazgató, pedagógus  
munkakörben  
 
 
Kós Károly  
Építőipari  
Szakközépiskola  
3527 Miskolc,  
Latabár E. u. 1.  
Igazgató, pedagógus  
munkakörben  
 
 
Zrínyi Ilona Gimnázium  
3530 Miskolc,  
Nagyváthy J. u. 5.  
Igazgató, pedagógus  
munkakörben  
Lf.: az intézmény 
vezetéséhez, irányításához 
kapcsolódó tevékenység 
ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az 
intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
számára biztosított 
jogköröket.  

A Közokt.tv. 18. § 
(1) bekezdése és 128. § 
(22) bekezdése, valamint 
a pedagógus 
továbbképzésről, a 
pedagógus szakvizsgáról, 
valamint 
a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 
20. §-ának (2) és  
(5) be-kezdése alapján: 
az adott nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagógus szak-
vizsga, középiskolában 
egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, 
legalább 5 év – a  
(6) bekezdésben 
meghatározott kivétellel 
– pedagógus munka-
körben szerzett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
A magasabb vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a meg-
bízással egyidejűleg 
közalkalmazotti 
munkakörbe kinevez-
hető. A magasabb 
vezetői megbízás 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016.  
júl. 31-ig szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 napon belül.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill., magasabb vp. 
Kjt. szerint, valamint Korm. 
rendelet alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
végzettséget igazoló eredeti 
okmányok vagy azok 
hiteles másolata, b., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésére 
vonatkozó szándék-
nyilatkozat, a pályázó 
nyilatkozata arra vonat-
kozóan, hogy vele szemben 
az 1992. évi XXXIII. tv.  
41. § (2) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, adatvédelmi nyilat-
kozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Intézményvezetői  
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani.  
Az intézmény fenntartói 
döntésen alapuló 
átszervezése esetén  
a pályázati kiírás 
visszavonható.  
Pc.: Miskolc Megyei Jogú 
Város polgármestere  
f.: tel.: (46) 512-778  
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 feltétele, hogy a közal-
kalmazott – a kinevezés 
szerinti munkaköre 
mellett – látja el a maga-
sabb vezetői beosztásból 
eredő feladatait.  
Előny: pedagógus 
szakvizsga keretében 
szerzett intézmény-
vezetői szak-képzettség, 
vgy.  

Monor Város  
Önkormányzata  
2200 Monor,  
Kossuth L. u. 78–80.  
Tel.: (29) 612-300  
 

Jászai Mari  
Általános Iskola  
2200 Monor,  
Jászai Mari tér 1.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
 
Lf.: a közoktatási 
intézmény vezetője felelős 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, a 
takarékos gazdálkodásért, 
gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, és dönt az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jog-
szabály vagy kollektív 
szerződés (közalkalmazotti 
szabályzat) nem utal  
más hatáskörébe.  
Az alkalmazottak foglal-
koztatására, élet- és mun-
kakörülményeire vonat-
kozó kérdések tekintetében 
jogkörét jogszabályban 
előírt egyeztetési 
kötelezettség 
megtartásával gyakorolja. 
Az intézmény vezetője 
felel továbbá a pedagógiai 
munkáért, az intézmény 
pedagógiai- és minőség-
irányítási programjának 
működéséért, a gyermek- 
és ifjúságvédelmi felada-
tok megszervezéséért és 
ellátásáért.  

A Közokt.tv. 18. §-ában 
foglaltaknak megfele-
lően, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,  
magyar állampolgárság.  
Előny: legalább  
5 év vgy.,  
közoktatás-vezetői  
szakvizsga.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016.  
júl. 31-ig, 5 évre szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől  
számított 30. nap.  
Pehi: 2011. júl. 31.  
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, 
valamint a vonatkozó  
önkormányzati határozat 
alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b., 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló 
om., adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot zárt borítékban 
kell benyújtani.  
Pc.: Monor Város  
polgármestere  
f.: tel.: (29) 612-314  
 

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
7621 Pécs,  
Széchenyi tér 1.  
Tel.: (72) 533-800  
Fax: (72) 212-049  

Széchenyi István  
Gimnázium  
és Szakközépiskola  
7621 Pécs,  
Király u. 44.  
Igazgató  

Büntetlen előélet,  
egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség,  
pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 év szgy.  
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől  
számított 30 napon belül.  
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 Lf.: a Széchenyi István 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 
tevékenységének 
tervezése, szervezése, 
vezetése, irányítása és 
ellenőrzése a hatályos 
jogszabályoknak  
megfelelően.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leöwey Klára Gimnázium  
7621 Pécs,  
Szent István tér 8–10.  
Igazgató  
 
Lf.: a Leöwey Klára  
Gimnázium tevékenysé-
gének tervezése, szerve-
zése, vezetése, irányítása 
és ellenőrzése a hatályos 
jogszabályoknak megfe-
lelően.  
 
 
Kodály Zoltán Gimnázium 
7629 Pécs,  
Dobó István u. 35–37.  
Igazgató  
 
Lf.: a Kodály Zoltán 
Gimnázium 

Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát  
követő legfeljebb 90 napon 
belül.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
valamint az ezek 
megvalósítására vonatkozó 
pénzügyi terv, végzettséget 
igazoló om., b., nyilatkozat 
a pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 1 eredeti és 
1 másolati példányban,  
zárt borítékban, postai  
vagy elektronikus úton, 
„Pályázat a Széchenyi 
István Gimnázium és  
Szakközépiskola magasabb 
vezetői/igazgatói beosz-
tásának ellátására” meg-
jelöléssel kell benyújtani.  
Pc.: Dr. Páva Zsolt  
polgármester  
E-mail: gasparj@ph.pecs.hu 
f.: Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal  
Humán Főosztálya  
dr. Gáspár Jenő  
Tel.: (72) 533-935  
 
A pályázatot 1 eredeti és  
1 másolati példányban, zárt 
borítékban, postai és 
elektronikus úton, „Pályázat 
a Leöwey Klára Gimnázium 
magasabb vezetői/igazgatói 
beosztásának ellátására” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
 
 
 
 
 
A pályázatot 1 eredeti és  
1 másolati példányban, zárt 
borítékban, postai és 
elektronikus úton, „Pályázat 
a Kodály Zoltán 
Gimnázium magasabb 
vezetői/igazgatói 
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tevékenységének 
tervezése, szervezése, 
vezetése, irányítása és 
ellenőrzése a hatályos 
jogszabályoknak meg-
felelően.  

beosztásának ellátására” 
megjelöléssel kell 
benyújtani.  
 

Ráckeresztúr Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2465 Ráckeresztúr,  
Hősök tere 20.  
Tel.: (25) 517-902  
Fax: (25) 517-901  
 

Petőfi Sándor  
Általános Iskola  
2465 Ráckeresztúr,  
Szent János tér 31.  
Igazgató  
 
Lf.: a Közokt.tv. 54. §,  
55. § (2) bekezdésében 
foglaltak; az intézmény 
felelős vezetése, irányítása, 
a jogszabályokban meg-
határozottak szerinti 
szakszerű működés, magas 
színvonalú szakmai munka 
biztosítása, szervezése, 
ellenőrzése; a költségvetési 
szervek vezetői számára 
jogszabályban előírt 
pénzügyi gazdasági 
feladatok és jogkörök 
felelősségteljes ellátása; a 
jogszabályokban és a 
fenntartó által előírt 
szabályzatok, tervek, 
szakmai programok 
kidolgozása.  
 

Szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi v., 
legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy., pedagógus 
szakvizsga, büntetlen 
előélet, magyar 
állampolgárság.  
Előny: legalább 10 év 
vgy., közoktatás-vezetői 
szakképesítés.  
 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
1-jéig, 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 nap.  
Pehi: 2011. ápr. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályá-
zatokat Ráckeresztúr 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete bírálja 
el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint Korm. rendelet 
alapján, cafetéria.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b., 
végzettséget igazoló eredeti 
okmányok, vagy azok 
hiteles másolata, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot zárt borítékban 
kell benyújtani.  
Pc., f.: Ónody Miklós  
polgármester, 
személyesen vagy  
telefonon.  
Tel.: (25) 517-900  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja: 2011. 
január.  
 

Törökbálint Város  
Önkormányzata  
2045 Törökbálint,  
Munkácsy M. u. 79.  
Tel.: (23) 335-021  
Fax: (23) 336-039  
 

Bálint Márton  
Általános-  
és Középiskola  
2045 Törökbálint,  
Köztársaság tér 8.  
Igazgató  
(többcélú,  
összetett intézmény)  
 
 
 
 
 
 

Büntetlen előélet,  
egyetemi szintű  
tanári v. és  
szakképzettség,  
pedagógus szakvizsga, 
legalább 10 év szgy.  
Előny: intézményvezetői 
szakképzettség 
(közoktatás-vezetői 
pedagógus szakvizsga), 
magasabb vgy.  
 
 
 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig szól.  
Pbhi: a megjelenéstől  
számított 30 nap.  
Pehi: legkésőbb 2011.  
júniusi képviselő-testületi 
ülés.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., szakmai 
helyzetelemzésen, valamint 
a takarékos gazdálkodásra 
épülő vpr. középtávú  
fejlesztési elképzeléssel, 
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Szőnyi Erzsébet  
Zeneiskola,  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény  
2045 Törökbálint,  
Dózsa Gy. u. 15.  
Igazgató  
 

Büntetlen előélet,  
szakirányú felsőfokú v.  
a Közokt.tv.  
17–18. §-ainak  
megfelelően,  
pedagógus szakvizsga, 
legalább 10 év szgy.  
Előny: közoktatás-
vezetői szakképzettség, 
magasabb vgy.  
 

hiteles om., b., eddigi 
munkaviszonyok igazolása, 
nyilatkozatok.  
A pályázatot postai és  
elektronikus úton kell  
benyújtani.  
Pc., f.: Polgármesteri  
Hivatal jegyzője  
Tel.: (23) 337-724  
E-mail: 
jegyzo@torokbalint.hu  

 
Egyéb vezető 
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Csanádpalota Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
6913 Csanádpalota,  
Kelemen L. tér 10.  
Tel.: (62) 263-009  
Fax: (62) 263-105  
 

Alapszolgáltatási Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményvezető és a 
Gyermekjóléti és Szociális 
Alapellátási Szolgáltatási 
Egység vezetője  
(teljes munkaidő)  
6913 Csanádpalota,  
Kálmány Lajos u. 9. 
 
Lf.: az intézmény integrált 
szervezeti formában,  
intézményfenntartó  
társulás keretében 
működik, a tevékenységi 
körébe szociális 
szolgáltatások szervezeti 
egységei útján az alábbiak 
szerint látja el:  
a) Gyermekjóléti és  
Szociális Alapellátási 
Szolgáltatási Egység:  
családsegítés, gyermek- 
jóléti szolgálat;  
b) Szociális Alap-
szolgáltatási Egység: – 
étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, nappali ellátás;  
c) Szakosított Szociális 
Ellátási Egység: idősek 
átmeneti elhelyezése 
idősek gondozása).  
Az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó egyéb 
feladatok: egészségügyi és 
más fertőzőveszélyes 
hulladékok begyűjtése, 
szállítása, átrakása, 
fizikoterápiás szolgáltatás, 
család- és nővédelmi 

Főiskola, felsőfokú 
szakirányú v. és 
szakképzettség, mely 
megfelel az 1/2000.  
(I. 7.) SzCsM rendelet  
3. számú mellékletében 
vagy a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. számú 
mellékletében foglal-
taknak, szociális szak-
vizsga vagy annak a 
megbízást követő 2 éven 
belüli elvégzésének 
vállalása, az említett vég-
zettségek valame-
lyikének megfelelő 
feladatkörben legalább  
5 év feletti szgy., B kate-
góriás jogosítvány, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,  
tizennyolcadik életév 
betöltése, magyar 
állampolgárság, vagy 
külön jogszabály szerint 
a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy 
letelepedett személy, 
magyar nyelvtudás.  
 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A megbízás 5 évre szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2011. márc. 14.  
Pehi: 2011. máj. 13.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázó 
iskolai végzettsége alapján 
kerül meghatározásra.  
A pályázatokat a társult 
önkormányzatok képviselő-
testületei véleményezik, 
illetve összehívott bizottság. 
A pályázó személyes 
meghallgatásáról 
jegyzőkönyv készül.  
A meghallgató bizottság 
véleményezi a pályázatokat 
a meghallgatás 
figyelembevételével, melyet 
az elbíráló szerv (képviselő-
testület) elé terjeszt.  
A pályázati eljárást a 
benyújtási határidő lejártát 
követő 60 napon belül kell 
lefolytatni.  
Az eredményéről a 
pályázókat írásban értesítik. 
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai végzettséget  
igazoló hiteles om.,  
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel,  
30 napnál nem régebbi b. 
büntetlen előélet  
igazolására, továbbá arra 
vonatkozóan, hogy nem áll 
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egészségügyi gondozás.  
A fent említett egységek 
irányítása, feladatok 
szervezett összehangolása, 
gazdálkodással, 
költségvetéssel 
kapcsolatos feladatok. 
Munkavállalók 
tekintetében munkáltatói 
jogkörök gyakorlása.  
 

olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehe-
tővé, a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy vele szemben 
nem állnak fenn a gyerme-
kek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
szóló, többször módosított 
1997. évi XXXI. tv.  
15. §-ának (8) bekezdésé-
ben írt kizáró okok, nyi-
latkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, adatvédelmi  
nyilatkozat.  
A pályázatot személyesen, 
vagy postai úton kell  
benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
9-2/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
szociális, gyermekjóléti, 
családsegítő.  
Pc.: Csanádpalota Város 
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
f.: dr. Erdélyi Sándorné 
jegyző  
www.csanadpalota.hu  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja:  
2011. febr. 14.  

Nemzeti Erőforrás  
Minisztérium  
1051 Budapest,  
Arany János u. 6–8.  
 

Kalocsai Gyermekotthon  
6300 Kalocsa,  
Szent István út 16–22.  
Igazgató  
(teljes munkaidő)  
 
Lf.: Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Kalocsai 
Gyermekotthona 
tevékenységének 
tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése.  
A Kalocsai Gyermek-
otthon igazgatója felett a 
munkáltatói jogokat a 
nemzeti erőforrás 
miniszter gyakorolja.  
 

Főiskolai v. – a 
személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézmények, valamint 
személyek szakmai 
feladatairól és 
működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. számú 
melléklet I. rész II. Szak-
ellátások cím alatt a 2/a. 
ponthoz tartozó 
képesítési előírások 
valamelyikének megléte, 
legalább 5 év felsőfokú 
végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a 

ÁEI: a pályázat elbírálását 
követően azonnal.  
A megbízás 5 évre szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2011. ápr. 14.  
Pehi: 2011. jún. 14.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt.  
20/B. §-ában, továbbá a 
Kjt.-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 1/A. §-ában 
foglaltaknak megfelelően.  
Juttatás: ill. Kjt. és Korm. 
rendelet szerint, valamint a 
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gyermekvédelem, a 
szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás terü-
letén betöltött munka-
körben szerzett szgy., 
legalább 5 év vgy., 
szociális szakvizsga, 
magyar állampolgárság, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
Igazgatói munkakörre 
megbízást az kaphat, aki 
jelenleg a Kalocsai 
Gyermekotthonnal 
közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a 
vezetői megbízással 
egyide-jűleg közalkalma-
zotti jogviszonyba kine-
vezhető.  
Előny: gyermekvédelmi 
intézmény vezetésében 
szerzett gyakorlat, 
szociális szakvizsga 
gyermekvédelmi 
szakellátás területén.  
 

gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó, a szakmai 
életutat részletesen  
bemutató szakmai ön., a 
gyermekotthon vezetésére, 
fejlesztésére vonatkozó 
program, büntetlen előéletet 
tanúsító b. (ha a pályázó 
erkölcsi bizonyítványhoz 
kötött munkakörben 
dolgozik, az erről szóló 
igazolás), végzettséget, 
képzettséget igazoló om., 
nyilatkozat a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítéséről, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 15. § (8) bekez-
désében meghatározott 
kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot postai úton 
kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
5885/2011-SZEM., 
valamint a munkakör 
megnevezését: igazgató.  
Pc.: Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Személyügyi 
Főosztály  
A KSZK honlapján történő 
közzététel időpontja: 2011. 
febr. 28.  
 

Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlése  
3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
Tel.: (46) 512-700  
Fax: (46) 348-852  
 

Miskolci Nevelési,  
Logopédiai és  
Pályaválasztási  
Tanácsadó Intézet  
3534 Miskolc,  
Kiss tábornok u. 84.  
Intézményvezető,  
pszichológus  

A pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 3. §, a 
Közokt.tv. alapján: az 
adott pedagógiai 
szakszolgálat intéz-
ményében pedagógus 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl.  
31-ig szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 napon belül.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
Juttatás: ill., magasabb vp. 



 
398 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám 

1 2 3 4 

munkakörben  
 
Lf.: az intézmény 
vezetéséhez, irányításához 
kapcsolódó tevékenység 
ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az 
intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
számára biztosított 
jogköröket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagógus 
szakvizsga, a szakképe-
sítésnek megfelelő 
pedagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy., a pedagógiai 
szakszolgálat intéz-
ményében pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
Ha a vezetői megbízást 
pszichológus kapja, 
klinikai, neuro-
pszichológiai,  
pedagógiai vagy tanács-
adói szakvizsgával kell 
rendelkeznie.  
Ha a pedagógiai 
szakszolgálat intézménye 
több különböző 
pedagógiai szakszolgálat 
feladatait látja el, az 
intézmény vezetésére az 
kaphat megbízást, aki 
bármelyik, az ellátott 
feladatokra létrehozható 
pedagógiai szakszolgálat 
intézménye vezetői 
megbízásához szükséges, 
az (1) bekezdésben 
meghatározott 
feltételeknek megfelel.  
A magasabb vezető 
beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető.  
A magasabb vezetői 
megbízás feltétele, hogy 
a közalkalmazott – a 
kinevezés szerinti 

Kjt. szerint, valamint Korm. 
rendelet alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
végzettséget igazoló eredeti 
okmányok, vagy azok 
hiteles másolata, b., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésére 
vonatkozó szándék-
nyilatkozat, a pályázó 
nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy vele 
szemben az 1992. évi 
XXXIII. tv. 41. § 
 (2) bekezdése szerinti  
összeférhetetlenség  
nem áll fenn, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel  
kell benyújtani.  
Az intézmény fenntartói 
döntésen alapuló 
átszervezése esetén a 
pályázati kiírás 
visszavonható.  
Pc.: Miskolc Megyei Jogú 
Város polgármestere  
f.: tel.: (46) 512-778  
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Avas és Környéke Óvodai 
Gazdasági Igazgatóság  
3530 Miskolc,  
Hadirokkantak u. 14.  
Intézményvezető, 
pénzügyi és gazdasági  
ügyintéző munkakörben  
 
Lf.: az államháztartásról 
szóló 1992. évi  
XXXVIII. tv., ill. az  
államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 
(Ámr.) 17. § (1) bekezdése 
alapján: irányítja és 
ellenőrzi a gazdasági 
igazgatóság munkáját; 
felelős az Ámr. 15. §  
(2) bekezdésében és az 
Ámr. 16. § (7) bekezdés  
b) pontjában megjelölt 
feladatok ellátásáért; a 
költségvetési szerv más 
szervezeti egységéhez 
beosztott, továbbá a 
költségvetési szervhez 
rendelt más költségvetési 
szerv által foglalkoztatott, 
a gazdálkodási, könyv-
vezetési, adatszolgáltatási 
feladatok ellátásáért felelő 
alkalmazottaknak irány-
mutatást ad; gazdasági 
intézkedéseket hoz.  
 
 

munkaköre mellett – 
látja el a magasabb 
vezetői beosztásból 
eredő feladatait.  
Előny: pedagógus szak-
vizsga keretében szerzett 
intézmény-vezetői 
szakképzettség, vgy.  
 
Az Ámr. 18. § (1), illetve 
az Áht. szerint: 
felsőoktatásban szerzett 
pénzügyi-számviteli v. 
(egyetemi vagy főiskolai 
közgazdász), 
mérlegképes könyvelő 
(regisztrált) 
államháztartási szak, 
legalább 5 év szgy., 
legalább 3 év vgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  
Előny: minden más 
gazdasági jellegű 
képesítés (adószakértő, 
könyvvizsgáló, 
humánpolitikai-
munkaügyi stb.).  
A magasabb vezető 
beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A maga-
sabb vezetői megbízás 
feltétele, hogy a közal-
kalmazott – a kinevezés 
szerinti munkaköre 
mellett – látja el a 
magasabb vezetői 
beosztásból eredő 
feladatait.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁEI: 2011. máj. 1.  
A megbízás 5 évre szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől 
számított 30 napon belül.  
Pehi: 2011. április havi 
közgyűlés.  
Juttatás: ill., magasabb vp. 
Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
végzettséget igazoló eredeti 
okmányok, vagy azok 
hiteles másolata, b., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésére 
vonatkozó szándéknyilat-
kozat, a pályázó nyilat-
kozata arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben az 1992. 
évi XXXIII. tv. 41. §  
(2) bekezdése szerinti  
összeférhetetlenség  
nem áll fenn, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot 2 példányban, 
„Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani. Az intézmény 
fenntartói döntésen alapuló 
átszer-vezése esetén a 
pályázati kiírás vissza-
vonható.  
Pc.: Miskolc Megyei Jogú 
Város polgármestere  
f.: tel.: (46) 512-778  

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
7621 Pécs,  
Széchenyi tér 1.  
Tel.: (72) 533-800  
Fax: (72) 212-049  
 

Hajnóczy József  
Kollégium  
7633 Pécs,  
Türr István u. 2.  
Igazgató  
 
 
 

Büntetlen előélet,  
egyetemi szintű tanári v., 
vagy szociálpedagógus, 
pedagógiai szak-
pszichológus, pedagógiai 
szakos, illetve  
nevelőtanár  szakos v. és 
szakképzettség,  

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016. júl. 31-ig 
szól.  
Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől  
számított 30 napon belül.  
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát   
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Lf.: a Hajnóczy József 
Kollégium 
tevékenységének 
tervezése, szervezése, 
vezetése, irányítása és 
ellenőrzése a hatályos 
jogszabályoknak  
megfelelően.  
 

pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 év szgy.  
 

követő legfeljebb 90 napon 
belül.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
valamint az ezek meg-
valósítására vonatkozó 
pénzügyi terv, végzettséget 
igazoló om., b., nyilatkozat 
a pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról, 
adatvédelmi nyilatkozat.  
A pályázatot 1 eredeti és  
1 másolati példányban, zárt 
borítékban, postai vagy 
elektronikus úton, 
„Pályázat a Hajnóczy József 
Kollégium magasabb  
vezetői/igazgatói beosz-
tásának ellátására” meg-
jelöléssel kell benyújtani.  
Pc.: Dr. Páva Zsolt  
polgármester  
E-mail: gasparj@ph.pecs.hu 
f.: Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal  
Humán Főosztálya  
dr. Gáspár Jenő  
Tel.: (72) 533-935  

Szabadbattyán 
Nagyközség  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
8151 Szabadbattyán,  
Csíkvár tér 1.  
Tel.: (22) 363-052  
Fax: (22) 369-473  
 

Szabadbattyán –  
Kőszárhegy – Úrhida 
Közoktatási Intézményi 
Társulás által fenntartott 
Szabadbattyáni Általános 
Művelődési Központ 
Többcélú Közoktatási 
Intézmény  
8151 Szabadbattyán,  
Iskola u. 7.  
Telephely:  
8142 Úrhida,  
Kossuth u. 64. 
8142 Úrhida,  
Templom u. 1.  
Igazgató, a pályázó  
legmagasabb iskolai 
végzettségének megfelelő 
pedagógusi, illetve 
közművelődési szakmai 
munkakörben  
(teljes munkaidő)  
 
 

Büntetlen előélet,  
főiskolai vagy egyetemi 
v. a Közokt.tv. 18. §  
(1) bekezdés a) pontja, 
vagy a 150/1992. 
 (XI. 20.) Korm. rendelet 
6/A. § (1) bekezdés  
a) pontja szerint, 
legalább 5 év pedagógus 
munkakörben, vagy 
közművelődési 
munkakörben szerzett 
szgy., pedagógus 
szakvizsga, vagy 
közművelődési 
intézményvezető 
tanfolyam elvégzését 
igazoló okirat, a 
150/1992.  
(XI. 20.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó  
pályázó esetén további 
feltétel a kiemelkedő 
közművelődési 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A megbízás 2016.  
júl. 31-ig, 5 évre szól.  
Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Próbaidő: 4 hónap.  
Pbhi: 2011. ápr. 15.  
Pehi: 2011. jún. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
pályázatokat Szabadbattyán 
Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete – Úr-
hida Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete és a 
Társulási Megállapodás 
6.3.3. pontjában foglaltak 
esetén Kőszárhegy Község 
Önkormányzat Képviselő-
testülete előzetes 
véleménye ismeretében 
bírálja el.  
Juttatás: ill. Kjt. szerint, 
valamint Korm.rendelet, 
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Lf.: az ÁMK tevékenységi 
körébe tartozó, a pályázó 
legmagasabb iskolai 
végzettségének megfelelő 
pedagógiai, illetve 
közművelődési szakmai 
munkakör ellátása. 
Szabadbattyán Általános 
Művelődési Központ 
igazgatói feladatainak 
ellátása azzal, hogy 
egyidejűleg a szakmai 
munkakörének megfelelő 
intézményegység-vezetői 
feladatait is ellátja. Többek 
között a nevelő és oktató, 
közművelődési munka 
irányítása és ellenőrzése, a 
rendelkezésre álló 
költségvetés alapján a 
nevelési-oktatási, 
közművelődési intézmény 
működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása.  
 

tevékenység, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, nem 
áll foglalkozás 
gyakorlásától eltiltás 
hatálya alatt.  
Előny: közoktatás-
vezetői szakvizsga, 
legalább 10 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy.  
 

illetve a 150/1992. (XI. 20.) 
Komr. rendelet rendelke-
zései alapján, szl. nincs.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget, tanfolyam 
elvégzését igazoló om.(a 
meghallgatáson az eredeti 
okmányok bemutatása 
szükséges), munkaviszo-
nyokról, szgy-ról, kiemel-
kedő közművelődési tevé-
kenységről igazolások, b., 
amely igazolja azt is, hogy 
nem áll a foglalkozás gya-
korlásától eltiltás hatálya 
alatt, vpr. az szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, adatvédelmi 
nyilatkozat.  
A pályázatot írásban, postai 
úton kell benyújtani.  
A borítékon fel kell tüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
715/2011., valamint a 
munkakör megnevezését: 
ÁMK igazgató (magasabb 
vezetői megbízás).  
Pc.: Szabadbattyán Nagy-
község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
f.: Mátrai Csaba  
polgármester  
Tel.: (22) 588-100 
E-mail: polgarmester@ 
szabadbattyan.hu  

 
 

Pályázati felhívás pedagógus álláshely betöltésére1

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 
 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű 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 
összefüggő 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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  
 

Tanító, tanár 
 

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

1 2 3 4 

Érd Megyei Jogú Város 
Egységes Pedagógiai  
Szakszolgálat  
2030 Érd,  
Fő u. 42.  
Tel.: (23) 523-700,  
(23) 365-049 
Tel./fax: (23) 365-019  

Fejlesztőpedagógus – 
gyógypedagógus  
(határozott időre)  
 

Szakirányú főiskolai v.  
Előny: tiflopedagógiai 
szak, megbízható 
számítógépes ismeret.  
 

ÁEI: legkorábban  
2011. ápr. 1.  
GYES végéig tartó 
közalkalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2011. márc. 22.  
Pc.: Nagy Éva 
intézményvezető  
 

 
 

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői gyakorlat 
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetési program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez 
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 

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

1 2 3 4 

Oktatáskutató  
és Fejlesztő Intézet  
1051 Budapest,  
Dorottya u. 8.  
Tel.: (1) 235-7200  
Fax: (1) 235-7202  
 

Oktatáskutató  
és Fejlesztő Intézet  
Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum  
Igazgató  
 
Lf.: az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum igazgatója a 
könyvtári és múzeumi 
szakmai feladatok 
tekintetében a főigazgató 
helyettese.  
Felelős a közvetlen 
irányítása és ellenőrzése 
alá rendelt szervezeti 
egység tevékenységéért és 
szakmai munkájáért. 
Felelős az Országos  
Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum középtávú és 
éves munkatervének és 
munkatervi beszámolójá-
nak megtervezéséért és 
elkészítéséért.  
Felelős az elfogadott éves 
és középtávú intézeti 
munkaterv érintett 
részének nyomon 
követéséért, határidőre 
történő teljesítéséért. 
Elkészíti a központ ügy-
rendjét, a munkaterv, 
illetve az ügyrend alapján 
a jogszabályoknak és 
belső intézeti szabályok-

Egyetemi szintű  
szakirányú v.  
(könyvtáros),  
legalább 3 év vgy.,  
tudományos, szakmai 
tevékenység, egy idegen 
nyelv tárgyalóképes  
ismerete.  
 

Pbhi: a KSZK honlapján 
történő közzétételtől  
számított 30 nap.  
A pályázathoz csatolni kell: 
motivációs levél, szakmai 
ön., publikációs jegyzék, 
végzettséget, nyelvtudást 
igazoló om., b.  
A pályázatot zárt 
borítékban, „Jelentkezés az 
Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum 
igazgatói pozíciójára” 
megjelöléssel kell  
benyújtani.  
Pc.: Oktatáskutató  
és Fejlesztő Intézet  
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nak megfelelően irányítja 
az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumot. 
Közvetlen munkahelyi 
felettesként irányítja és 
ellenőrzi az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum munkatársainak 
munkavégzését.  
A kinevezési, kinevezés-
módosítási, fegyelmi, 
felmentési jogkörön kívül 
gyakorolja a főigazgató 
által az intézeti belső 
szabályzatban delegált 
munkáltatói jogokat és 
humánerőforrás-
gazdálkodási feladatokat 
az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumban 
dolgozó munkatársak 
felett. Gondoskodik az 
1/2000. (I. 14.) NKÖM 
rendelet hatálya alá  
tartozó intézeti szak-
alkalmazottak folyamatos 
továbbképzéséről és e 
jogszabály alapján nyíl-
vántartja a kulturális 
szakemberek tovább-
képzésének kezdő és 
befejező időpontját.  
A főigazgatóval történt 
egyeztetés alapján 
gondoskodik az 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM rendelet  
4. § (1) bekezdésében 
foglalt továbbképzési 
illetve beiskolázási terv 
(tervmódosítás) 
elkészítéséről.  
Felelős a szakmai 
területet érintő 
költségvetési előirányzat 
felhasználásának törvé-
nyességéért, az Intézet 
gazdálkodási és pénzügyi 
szabályzatainak 
betartásáért.  

 



VERSENYFELHÍVÁS

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um meg hir de ti 
az ál ta lá nos is ko lák 2010–2011. tan év ben 3. osz tá lyos ta nu lói ré szé re

a „ki sis ko lás ko rú ak” or szá gos köz le ke dés re ne ve lé si ver se nyét

1. A ver seny cél ja
A kis is ko lá sok utas és gya lo gos bal ese te i nek meg elõ zé se, va la mint e ta nu lók fel ké szí té se a vá ro si kö zös sé gi (tö meg-) köz le ke dés

esz kö ze i nek biz ton sá gos hasz ná la tá ra, kul tu rált köz le ke dé si ma ga tar tá suk ki ala kí tá sá nak meg ala po zá sa, a köz le ke dés hez szük sé ges
ké pes sé ge ik és kész sé ge ik fej lesz té se, a sza bad té ri já ték biz ton sá gos hely szí ne i vel, to váb bá az idõ já rás köz le ke dést be fo lyá so ló sze -
re pé vel tör té nõ meg is mer te té sük.

A ver seny cél ki tû zé sé nek el éré se ér de ké ben az ál ta lá nos is ko lák tól azt kér jük, hogy le he tõ leg va la mennyi 3. osz tá lyos ta nu ló juk kal
ve gye nek részt a ver se nyen!

2. A ver seny is me ret anya ga
Az is ko lai se lej te zõn és a me gyei elõ dön tõn: az utas, a gya lo gos köz le ke dés és a vá ro si kö zös sé gi (tö meg-) köz le ke dés is me re tei

(köz le ke dé si, biz ton sá gi és ma ga tar tá si sza bá lyok), azok gya kor la ti al kal ma zá sa, va la mint a sza bad té ri já ték (lab dá zás, ke rék pá ro zás,
gör kor cso lyá zás, gör desz ká zás, kor cso lyá zás, szán kó zás, stb.) biz ton sá gos for má i val, he lye i vel kap cso la tos is me re tek, to váb bá az
idõ já rás nak a gya lo gos köz le ke dés re és a vá ro si kö zös sé gi (tö meg-) köz le ke dés re gya ko rolt ha tá sá val össze füg gõ köz le ke dés biz ton -
sá gi is me re tek.

A dön tõn: az elõ zõ ek ben fel so rol ta kon kí vül még a vá ro si kö zös sé gi (tö meg-) köz le ke dés tör té ne te, to váb bá köz le ke dé si ké pes ség
és kész ség fej lesz tõ gya kor la tok vég zé se.

3. A ver seny szer ve zõ je és le bo nyo lí tó ja
A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um meg bí zá sa alap ján a Bé kés Me gyei Tu dás ház és Könyv tár Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta tó In -

téz mény egy sé ge, 5600 Bé kés csa ba, Kiss Er nõ ut ca 3. Te le fon: (66) 530-200
4. A ver seny re tör té nõ je lent ke zés mód ja
A ver seny re a mel lé kelt je lent ke zé si la pon le het je lent kez ni, me lyen fel tün te tés re ke rült a je lent ke zé si ha tár idõ is. (A je lent ke zé si

lap le tölt he tõ a http://koz le ke des.bmk.hu web hely rõl). 
A je lent ke zé si la po kat – a gyor sabb meg ér ke zés ér de ké ben elekt ro ni kus úton vagy fa xon – eset leg gyors pos tai úton kell meg kül de -

ni a Bé kés Me gyei Tu dás ház és Könyv tár Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta tó In téz mény egy sé gé nek.
E-ma il cím: koz le ke des@bmk.hu
Te le fax: 06-66-530-203  
Pos tai le ve le zé si cím: 5600 Bé kés csa ba, Kiss Er nõ ut ca 3.
5. A ver seny re tör té nõ je lent ke zés ha tár ide je: 2011. már ci us 17.
A ver se nyen ne ve zé si díj nincs! A ver se nyen va ló rész vé tel in gye nes!
6. A ver seny le bo nyo lí tá sa
A ver seny há rom for du ló ból áll: is ko lai se lej te zõ, me gyei elõ dön tõ és or szá gos dön tõ.
6.1. Is ko lai for du ló
A se lej te zõt a ne ve zõ is ko lák 2011. áp ri lis 6. és 8. kö zött, az ál ta luk ki vá lasz tott idõ pont ban, sa ját ma guk szer ve zik meg és bo nyo -

lít ják le. 
A ver se nyen a ta nu lók a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya ál tal té rí tés -

men te sen biz to sí tott fel adat la pot töl te nek ki. 
Az is ko lák a fel adat la po kat – a ne ve zett ta nu lók szá má nak meg fe le lõ pél dány szám ban –, va la mint a ja ví tá si út mu ta tót pos tai úton kap ják

meg a ren de zõ tõl. A ki töl tött fel adat la po kat az is ko lák pe da gó gu sai a meg ol dá si út mu ta tó alap ján ér té ke lik.
Az ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek az is ko lai se lej te zõn leg jobb tel je sít ményt el érõ ta nu ló ju kat, is ko lán ként egy fõt (a tag in téz mé -

nye ket ön ál ló in téz mény nek te kint jük) vi he tik el a me gyei for du ló ra.  (Az is ko lai for du lón holt ver seny ese tén az is ko lá nak a sa ját ma -
ga ál tal össze ál lí tott pót kér dé sek kel kell el dön te nie a to vább ju tást!)

A me gyei for du ló pon tos idõ pont já ról és he lyé rõl az is ko lai for du ló fel adat lap ja i nak és meg ol dá si út mu ta tó i nak meg kül dé se kor
kap nak ér te sí tést az is ko lák. Az idõ pon tok és hely szí nek meg ta lál ha tók lesz nek a http://koz le ke des.bmk.hu ol da lon is.

Ezen ér te sí tõn sze rep lõ idõ pont ban kell a ver seny zõ nek meg je len nie a meg adott hely szí nen.
6.2. Me gyei for du ló 
Az is ko lai for du lók gyõz te se i nek rész vé te lé vel a me gye szék he lye ken – 2011. áp ri lis 11. és áp ri lis 22. kö zött – ke rül le bo nyo lí tás ra. 

A me gyei for du ló kon a ver seny fel ada tok ér té ke lé se és az ered mé nyek is mer te té se köz vet le nül a ver seny után, an nak hely szí nén meg -
tör té nik. Az 1–3. he lye zést el érõ ver seny zõ ok le ve let és az el sõ he lye zett ezen kí vül az or szá gos dön tõ re meg hí vó le ve let vesz át. Ezen 
kí vül az 1–10. he lye zett ta nu ló köz le ke dés re ne ve lés sel kap cso la tos ju ta lom ban ré sze sül. Va la mennyi ver seny zõ a Nem ze ti Fej lesz té -
si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya ál tal biz to sí tott, a gya lo gos köz le ke dés, va la mint a vá ro si
tö meg köz le ke dés is me re te i bõl va ló fel ké szü lést ta nú sí tó, név re szó ló iga zo ló kár tyát kap ugyan csak a hely szí nen.

6.3. Or szá gos dön tõ
 Bé kés me gyé ben, 2011. má jus 20–22. kö zött ke rül meg ren de zés re. Min den me gyé bõl a me gyei for du ló ban el sõ he lye zést el ért ál -

ta lá nos is ko lai ta nu ló vesz részt a ver se nyen. A ver seny zõt is ko lá ja egy pe da gó gu sa kí sér he ti el. 
A dön tõ szín he lyén a ver seny zõk és az õket kí sé rõ egy-egy fõ pe da gó gus szá má ra a ren de zõk té rí tés men te sen szál lást, va la mint el -

lá tást biz to sí ta nak, ezen kí vül a dön tõ hely szí né re, to váb bá a ha za uta zás hoz – a pénz ügyi sza bá lyok sze rint – költ ség té rí tést ad nak. 
Az or szá gos dön tõ vel és az úti költ ség gel kap cso lat ban az érin tett is ko lák kép vi se lõi a me gyei elõ dön tõ ered mény hir de té se után,

köz vet le nül kap nak rész le tes tá jé koz ta tást.
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7. A ver seny dí ja zá sa
 A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya az or szá gos dön tõn
– az 1–3. he lye zést el ért ta nu ló nak ok le ve let, va la mint ju tal mat, 
– az 1–3. he lye zett ta nu ló is ko lá já nak  „ A 2010–2011. tan év köz le ke dés re ne ve lés ki vá ló is ko lá ja” cí met ta nú sí tó ok le ve let, to váb -

bá ju tal mat, 
– az 1–3. he lye zett ver seny zõt fel ké szí tõ pe da gó gus nak ok le ve let és ugyan csak ju tal mat,
– a 4–20. he lye zett ta nu lók nak em lék la pot és ju tal mat biz to sít,
– el mé let bõl, il let ve gya kor lat ból a dön tõn leg jobb ered ményt el ért ver seny zõ kü lön dí jat kap.
A ver sennyel kap cso lat ban in for má ció kér he tõ az aláb bi te le fon szá mo kon:
Hra bovsz ki Mi hály: 06 (20) 584-3889
Csar kó Já nos: 06 (70) 941-1063
A ver seny mi nisz té ri u mi fe le lõ se: Csó ti Fe renc ve ze tõ fõ ta ná csos, te le fon: 06 (1) 795-6839

Bar na Pé ter s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ

JELENTKEZÉSI LAP

az ál ta lá nos is ko lák 2010–2011. tan év ben 3. osz tá lyos ta nu lói részére.

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett
„Kis is ko lá sok or szá gos köz le ke dés re ne ve lé si ver se nye” 

is ko lai for du ló já ra
is ko lánk  __________  fõ vel be ne vez.

Ké rem, hogy az is ko lai se lej te zõ höz szük sé ges fel adat la po kat és a meg ol dá si út mu ta tót az alább kö zölt cím re szí ves ked je nek meg -
kül de ni:

Me gye

Is ko la ne ve

Is ko la cí me Irá nyí tó szám: Hely ség:

Ut ca: Ház szám:

Is ko la Te le fon szá ma:      Fax szá ma:

E-ma il cí me:

Ver seny fe le lõs ne ve

E-ma il cí me

_______________________, 2011. __________ hó ______ nap

P. H.

_______________________
igaz ga tó

El kül den dõ (e-mai len, fa xon, eset leg gyors pos tai kül de mény ként): a Bé kés Me gyei Tu dás ház és Könyv tár Pe da gó gi ai Szak -
mai Szol gál ta tó In téz mény egy sé gé hez, leg ké sõbb 2011. már ci us 17-ig be ér ke zõ en.

E-ma il cím: koz le ke des@bmk.hu. Te le fax: 06 (66) 530-203
Pos ta cím: 5600 Bé kés csa ba, Kiss Er nõ ut ca 3.

* * *

VERSENYFELHÍVÁS

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um meg hir de ti
az ál ta lá nos is ko lák 2010–2011. tan év ben 7. osz tá lyos ta nu lói ré szé re,

a „Ser dü lõ ko rú ak” or szá gos köz le ke dés re ne ve lé si ver se nyét

A ver seny cél ja: a gyer me kek ke rék pá ros bal ese te i nek meg elõ zé se. En nek ér de ké ben a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek se gí té se és
ösz tön zé se ta nu ló ik ke rék pá ros köz le ke dés re va ló fel ké szí té sé re. A ta nu lók kul tu rált köz le ke dé si ma ga tar tá sá nak ki ala kí tá sa, a biz -
ton sá gos ke rék pá ro zás hoz szük sé ges ké pes sé ge ik, va la mint kész sé ge ik fej lesz té se, a fõ út vo na lon tör té nõ ke rék pá ro zás ra, to váb bá a
for ga lom ban va ló rész vé tel hez szük sé ges ke rék pár-el len õr zé sek, kar ban tar tá sok el vég zé sé re va ló al kal mas sá guk elõ se gí té se.

A ver seny cél ki tû zé sé nek el éré se ér de ké ben az ál ta lá nos is ko lák tól azt kér jük, hogy le he tõ leg va la mennyi he te dik osz tá lyos ta nu ló -
juk kal ve gye nek részt a ver se nyen.
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A ver seny is me ret anya ga:
Az el sõ két for du ló ban (is ko lai és me gyei): a ke rék pá ros köz le ke dés is me re tei (köz le ke dé si, biz ton sá gi és ma ga tar tá si sza bá lyai). 
Az or szá gos for du lón: az elõ zõ ek ben fel so rol tak és azok gya kor la ti al kal ma zá sa, va la mint a ke rék pár nak, mint jár mû nek mû sza ki,

biz ton sá gi, be ál lí tá si és kar ban tar tá si is me re tei el mé le ti és gya kor la ti szin ten, a jár mû ve ze tés tech ni ká ja el sa já tí tá sá nak bi zo nyí tá sa a
gya kor lat ban is, to váb bá a ke rék pár tör té ne te. 

A ver seny le bo nyo lí tó ja:
A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um meg bí zá sa alap ján a Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai – Szak mai Szol gál ta tó és Szak szol gá la ti In té -

zet,  3100 Sal gó tar ján, Ru ha gyá ri út 9. Te le fon: 06 (32) 422-475
A ver seny re tör té nõ je lent ke zés mód ja: 
A ver seny re a mel lé kelt je lent ke zé si la pon le het je lent kez ni, me lyen fel tün te tés re ke rült a je lent ke zé si ha tár idõ is. (A je lent ke zé si

lap le tölt he tõ a http://www.nog rad-ped.su li net.hu web hely rõl is). 
A je lent ke zé si la po kat – a gyor sabb meg ér ke zés ér de ké ben elekt ro ni kus úton vagy fa xon – eset leg gyors pos tai úton kell meg kül de -

ni a Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai – Szak mai Szol gál ta tó és Szak szol gá la ti In té zet cí mé re:
E-ma il cím: koz le ke des@nog rad-ped.su li net.hu, Te le fax: 06 (32) 422-475
Pos tai cím: 3101 Sal gó tar ján, Pf. 175. 
A ver seny re tör té nõ je lent ke zés ha tár ide je: 2011. már ci us 17.
A ver se nyen va ló rész vé tel té rí tés men tes!
A ver seny le bo nyo lí tá sa:
A ver seny há rom for du ló ból áll: is ko lai, me gyei és or szá gos for du ló.
El sõ (is ko lai) for du ló: A je lent ke zõ is ko lák 2011. áp ri lis 6. és 8. kö zött, az ál ta luk ki vá lasz tott idõ pont ban, ma guk bo nyo lít ják le a

Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya ál tal té rí tés men te sen biz to sí tott fel adat -
la pok se gít sé gé vel. 

Az is ko lák a fel adat la po kat – a jel zett ta nu ló ik szá má nak meg fe le lõ pél dány szám ban –, va la mint a ja ví tá si út mu ta tót pos tai úton
kap ják meg a ren de zõ in téz mény tõl. 

A meg ol dott fel adat la po kat az is ko lák pe da gó gu sai a meg ol dá si út mu ta tó alap ján ér té ke lik.
Az in téz mé nyen ként leg jobb tel je sít ményt nyúj tó, egyet len ta nu lót (e szem pont ból a tag in téz mé nye ket ön ál ló in téz mény nek te -

kint jük) vi he tik el a ver seny má so dik (me gyei) for du ló já ra.
(Te kin tet tel ar ra, hogy ezen a for du lón in téz mé nyen ként csak egy ta nu ló ve het részt, azo nos ered mény ese tén az is ko lá nak – az ál -

ta la össze ál lí tott fel ada tok se gít sé gé vel – kell dön te ni a me gyei for du lón részt ve võ ta nu ló sze mé lyé rõl.)
Má so dik (me gyei) for du ló: Az is ko lai for du ló ban leg ered mé nye seb ben sze rep lõ ta nu lók to váb bi ver se nye, 2011. áp ri lis 11.–áp ri lis 

22. kö zött, a me gye szék he lye ken ke rül meg ren de zés re. A me gyei for du ló pon tos idõ pont já ról és he lyé rõl az is ko lai for du ló fel adat -
lap ja i nak és meg ol dá si út mu ta tó i nak meg kül dé se kor kap nak ér te sí tést az is ko lák.  (Az idõ pon tok és hely szí nek meg ta lál ha tók lesz nek 
a http://www.nog rad-ped.su li net.hu we bol da lon is.) Ezen ér te sí tõn sze rep lõ idõ pont ban kell a ver seny zõ nek meg je len nie a meg adott
hely szí nen.

A me gyei for du lón a fel adat la pok ér té ke lé se és az ered mé nyek is mer te té se köz vet le nül a ver seny után, an nak hely szí nén meg tör té -
nik. A leg job ban tel je sí tõ há rom ta nu ló ok le ve let és az el sõ ezen kí vül az or szá gos ver seny re be hí vó le ve let ve het át. A tíz leg jobb ta -
nu lót a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya a köz le ke dés re ne ve lés sel kap -
cso la tos tárgy ju ta lom ban ré sze sí ti. A me gyei for du ló ban részt ve võ va la mennyi ta nu ló a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár -
mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya ál tal biz to sí tott, a ke rék pá ros köz le ke dés is me re te i bõl va ló fel ké szü lést ta nú sí tó és 
név re szó ló iga zo ló kár tyát kap a hely szí nen.

Har ma dik (or szá gos) for du ló: A Nóg rád me gyé ben, Sal gó tar ján ban – 2011. má jus 13–15. kö zött – le bo nyo lí tás ra ke rü lõ or szá gos
dön tõn a me gyei for du lók el sõ he lye zett ta nu lói ve het nek részt. Min den me gyé bõl a dön tõ be be ju tott ta nu lót is ko lá ja egy pe da gó gu sa
kí sér he ti el. A ta nu ló és kí sé rõ je szá má ra a ren de zõk té rí tés men te sen szál lást és el lá tást biz to sí ta nak. A ta nu lók és kí sé rõ ik a dön tõ
hely szí né re, va la mint a ha za uta zás hoz – az ér vény ben lé võ pénz ügyi sza bá lyok sze rint – költ ség té rí tést kap nak.

A dön tõ vel kap cso lat ban – be le ért ve az uta zá si költ ség té rí tést is – az érin tett is ko lák kép vi se lõi, a me gyei for du ló ered mény hir de -
té se után, rész le tes tá jé koz ta tást kap nak.

A ver seny ben leg ered mé nye seb ben sze rep lõk el is me ré se:
A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lya a ver seny har ma dik for du ló já ban
– az 1–3. he lye zést el ért ta nu ló nak ok le ve let, va la mint ju tal mat, 
– az 1–3. he lye zett ta nu ló is ko lá já nak a 2010–2011. tan év ben el ért ered mé nyé ért „A köz le ke dés re ne ve lés ki vá ló is ko lá ja” cí met

ta nú sí tó ok le ve let, to váb bá ju tal mat, 
– az 1–3. he lye zett ver seny zõt fel ké szí tõ pe da gó gus nak ok le ve let és ugyan csak ju tal mat,
– a 4–20. he lye zett ta nu lók nak em lék la pot és ju tal mat biz to sít.
Emel lett el mé let bõl, il let ve gya kor lat ból a dön tõn leg jobb ered ményt el ért ver seny zõ kü lön dí jat kap.
A ver sennyel kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ az aláb bi te le fon szá mo kon:
Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai – Szak mai Szol gál ta tó és Szak szol gá la ti In té zet
Ta ri né Becs ke re ki Er zsé bet igaz ga tó he lyet tes; te le fon: 06 (32) 422-475
Buttyán Sán dor köz le ke dés re ne ve lé si szak ta nács adó; te le fon: 06 (30) 456-4906
A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Gép jár mû-köz le ke dé si és Vas úti Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lyá nak ver seny fe le lõ se: Csó ti Fe renc

ve ze tõ fõ ta ná csos; te le fon: 06 (1) 795-6839.

Bar na Pé ter s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ
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az ál ta lá nos is ko lák 2010–2011. tan év ben 7. osz tá lyos ta nu lói részére

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett
„Ser dü lõ ko rú ál ta lá nos is ko lás ta nu lók or szá gos köz le ke dés re ne ve lé si ver se nye” 

is ko lai for du ló já ra
is ko lánk  __________  fõ vel be ne vez.

Ké rem, hogy az is ko lai se lej te zõ höz szük sé ges fel adat la po kat az alább kö zölt cím re szí ves ked je nek meg kül de ni:

Me gye

Is ko la ne ve

Is ko la cí me Irá nyí tó szám: Hely ség:

Ut ca: Ház szám:

Is ko la Te le fon szá ma:      Fax szá ma:

E-ma il cí me:

Ver seny fe le lõs ne ve

E-ma il cí me

_______________________, 2011. ___________ hó ____ nap

P. H.

_______________________
igaz ga tó

El kül den dõ (e-mai len, fa xon, eset leg gyors pos tán):
a Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai In té zet hez, leg ké sõbb 2011. már ci us 17-én.
E-ma il cím: koz le ke des@nog rad-ped.su li net.hu 
Te le fax: 06 (32) 422-475
Pos tai cím: 3100 Sal gó tar ján, Pf. 175.

408 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nem ze ti Erõforrás Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Polt-Pa lást hy Ma ri an na.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Sza lay u. 10–14. Te le fon: 795-4722, fax: 795-0230.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.; www.mhk.hu).
Fe le lõs ki adó: Bárt fai-Ma ger And rea ügy ve ze tõ igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a  www.mhk.hu/kozlonybolt 
 internetcímen. 
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõ fi ze té si díj: 38 304 Ft áfá val,  féléves elõ fi ze té si díj: 19 152 Ft áfá val, egy pél dány ára 1010 Ft áfával.
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11.0414 – Nyom ta a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


	okt06_1.pdf
	Óvodavezető 
	Iskolaigazgató 
	Egyéb vezető 
	Óvodapedagógus 

	okt06_3.pdf
	Óvodavezető 


