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HATÁROZATOK

A Kormány 1032/2011. (II. 28.) Korm. 
határozata

a zenés, táncos rendezvények 
biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó

feladatokról

A Kor mány

1. el ren de li, hogy azon ven dég lá tó üz le tek ben, ame lyek -
ben a ven dé gek szó ra koz ta tá sá ra ze ne szol gál ta tás nyújt ha tó,
mû so ros elõ adás, tánc ren dez he tõ, to váb bá a sze ren cse já ték
szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXIV. tör vény ben fog lal tak
alap ján sze ren cse já ték nak nem mi nõ sü lõ szó ra koz ta tó já ték
foly tat ha tó, a me gyei kor mány hi va ta lok köz re mû kö dé sé vel
össze han golt, fo ko zott ha tó sá gi el len õr zé se ket kell vég re haj -
ta ni;

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

Ha tár idõ: meg kez dé sé re: azon nal
vég re haj tá sá ra: fo lya ma to san

2011. má jus 15-ig

2. fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, a bel ügy mi -
nisz tert, va la mint a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy
az el len õr zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá gok ta pasz ta la ta i ról
tá jé koz tas sa a nyil vá nos sá got;

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma to san

3. fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert,
a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, a nem ze ti erõ for rás mi nisz -
tert, hogy vizs gál ja meg a ren dez vény szer ve zõi ka ma ra
lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét, to váb bá a ren dez vény -
szer ve zõk kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá sá nak, a fi a tal ko rú -
ak fo ko zott vé del mé nek, az al ko hol vá sár lás éssze rû kor lá -
tok kö zé szo rí tá sá nak, és sú lyo san jog sér tõ ma ga tar tá sok
szi go rúbb bün te tõ jo gi meg íté lé sé nek le he tõ sé gét.

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

Ha tár idõ: 2011. jú ni us 30.

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

A köztársasági elnök 34/2011. (II. 22.) KE
határozata

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la -
pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  §-ának b) pont ja alap ján, a nem -
zeti erõ for rás mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ve res Zol tánt, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la
egye te mi do cen sét,

dr. Víg vá ri Ta mást, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la
egye te mi do cen sét,

dr. Be ne dek Jó zse fet, a Mis kol ci Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Biszt ray Györ gyöt, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. For gács Csa bát, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Dó ka Ot tót, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem egye -
te mi do cen sét és

dr. Kiss End rét, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem
ku ta tó pro fesszo rát

2011. már ci us 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 8.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. feb ru ár 8.

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

KEH ügy szám: IV-3/00631/2011.

A miniszterelnök 14/2011. (II. 15.) ME 
határozata

helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény 47.  § (1) be kez dé se alap ján, a nem ze ti erõ -
for rás mi nisz ter ja vas la tá ra

Ham mers te in Ju di tot a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
he lyet tes ál lam tit ká rá vá

– 2011. feb ru ár 7-ei ha tállyal –

ki ne ve zem.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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A miniszterelnök 15/2011. (II. 22.) ME 
határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti

oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl
 szóló egyezmény létrehozására adott 

felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló
2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás kö -
röm ben el jár va, a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
az Azer baj dzsá ni Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti ok ta tá si,
tu do má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló egyez -
mény (a to váb bi ak ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy – 
az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert vagy
az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye -
ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet a kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot ad ja ki;

5. fel hí vom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a kül ügy -
mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a szer -
zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal -
ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter -
jessze a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök 16/2011. (II. 22.) ME 
határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia
Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális

együttmûködésrõl  szóló egyezmény létrehozására
adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló
2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás kö -
röm ben el jár va, a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Grú -
zia Kor má nya kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény (a to váb bi ak ban:
szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy – 
az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert vagy
az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye -
ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot ad ja ki;

5. fel hí vom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a kül ügy -
mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a szer -
zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal -
ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter -
jessze a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök 17/2011. (II. 22.) ME 
határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti

oktatási, tudományos és kulturális 
együttmûködésrõl  szóló egyezmény 

létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló
2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás kö -
röm ben el jár va, a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
az Ör mény Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti ok ta tá si, tu do -
má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény
(a to váb bi ak ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy – 
az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert vagy
az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye -
ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot ad ja ki;

5. fel hí vom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a kül ügy -
mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a szer -
zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal -
ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter -
jessze a Kor mány elé.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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A miniszterelnök 22/2011. (II. 24.) ME 
határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101.  § 
(3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – a nem ze ti 
erõ for rás mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett
elõterjesztésére –

A Tan Ka pu ja Budd his ta Fõ is ko lán

Je len Já nos tu do má nyos fõ mun ka tár sat – a 2011. feb -
ruár 15-étõl 2015. feb ru ár 14-éig ter je dõ idõtartamra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom, egy ben meg ál la -
pí tom, hogy

dr. Ru zsa Fe renc fõ is ko lai ta nár rek to ri meg bí za tá sa
2009. jú li us 6-ai ha tállyal – a mun ka vi szo nya meg szün te -
té se  miatt – megszûnt.

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

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak határozatai

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak
181/2011. (II. 2.) szá mú

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.), meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár
22-én meg je lent 5. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.)
102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyáz ta tott Vár pa lo ta 90,0 he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el -
já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Ma gyar or szá gi Má ria Rá dió Köz hasz nú Ala pít vány.

3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. (1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.) Pá lyá zó 2011. ja nu ár 25-én
vissza vont Pá lyá za ti Aján la ta ala ki lag ér vény te len.

E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv. 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a Vár pa lo ta 90,0 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí -
tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. feb ru ár 22-én meg je lent 5. szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na pon,
2010. már ci us 24-én a kö vet ke zõ ket tõ Pá lyá za ti Aján lat ér ke zett.

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Lánc híd Rá dió Kft. 1089 Bu da pest, Ül lõi út 102.

2. Ma gyar or szá gi Má ria Rá dió Ala pít vány 8200 Veszp rém, Ház gyá ri út 7.

A Mé dia ta nács a 469-470/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te 
a Lánc híd Rá dió Kft., va la mint a Ma gyar or szá gi Má ria Rá dió Köz hasz nú Ala pít vány Pá lyá za ti Aján la tát a Pá lyá za ti Fel -
hí vás 3.4.1.3. sza ka sza alap ján.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett Pá lyá zók tól
hi ány pót lást kért, ame lyek az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek. 

A Lánc híd Rá dió Kft. 2011. ja nu ár 25. nap ján vissza von ta Aján la tát a Vár pa lo ta 90,0 MHz jo go sult ság vonatkozá -
sában.

A Pá lyá za ti Fel hí vás vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint:

„2.8.3. Ha a Pá lyá zó Aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt va la mely Pá lyá za ti Aján la tát a Tes tü let nek meg kül dött írás be -
li ér te sí tés sel vissza von ja, ak kor ezen idõ pont tól a Tes tü let a vissza vont Pá lyá za ti Aján la tát Ala ki lag ér vény te len nek
nyil vá nít ja.”

2.10. Aján la ti Kö tött ség

2.10.1. A Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tá hoz a 3.4.5.1. sza kasz sze rin ti be nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól a 2.10.2–2.10.5. sza -
ka szok sze rint köt ve van (ÁPF 11.). 

(…)

2.10.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se alap ján a Pá lyá zó Aján la ti Kö tött sé ge meg szû nik:

2.10.3.1. ha a Tes tü let a Pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, vagy ha a Tes tü let nem a Pá lyá zót nyil vá ní tot ta a
Pá lyá zat nyer te sé vé vagy má so dik he lye zett jé vé, vagy 

2.10.3.2. ha a Tes tü let és a nyer tes Pá lyá zó a Szer zõ dést meg kö tik, a szer zõ dés kö tés nap ján; vagy 
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2.10.3.3. ha a Tes tü let a 3.4.4. sza kasz alap ján a Pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, vagy a Szer zõ dést a má so -
dik he lye zet tel kö ti meg, az er rõl szó ló dön tés nap ján.

Az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek 11. pont ja sze rint:

„11. Ren del ke zés és kö tött ség együt tes el ve

A ki író a pá lyá za ti fel té te lek meg vál toz ta tá sá ról szó ló dön tést kö te les a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé vel azo nos mó -
don köz zé ten ni.

A pá lyá zó aján la ti kö tött sé ge ak kor kez dõ dik, ha az aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le járt. A pá lyá zó az
aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tá ig a ki író hoz be ér ke zõ írás be li nyi lat ko zat tal a be nyúj tott aján la tát
jog kö vet kez mé nyek nél kül vissza von hat ja. A pá lyá zó az aján la tá hoz a ki írás ban meg je lölt idõ pon tig, de leg alább a be -
nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 120 na pig köt ve van. A pá lyá zó az aján la ta be nyúj tá sa után az aján la tá tól csak az
ÁPF-ben, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás ban kö zölt jog kö vet kez mé nyek ter hé vel lép het vissza.”

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá zó Aján la ta fen ti ek re te kin tet tel ala ki lag ér vény te len,
ugyan is a Pá lyá zó Aján la tát aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ta.

A Mé dia ta nács a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já ban sze rep lõ dön té sét a 2011. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett a
mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 216. §
(2) be kez dés b) sza ka szá nak fi gye lem be vé te lé vel hoz ta meg, az az a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör -
vény, az ál ta lá nos pá lyá za ti fel té te lek és a pá lyá za ti fel hí vás pá lyá za tok vizs gá la tá ra, el bí rá lá sá ra és ér té ke lé sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé sei sze rint járt el, az zal, hogy dön té se it az Mttv. el já rá si sza bá lya i nak meg fe le lõ en, ha tó sá gi el já rás ban
hoz ta meg.

Az Mttv. 216. § (1) be kez dé se és (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Vár pa lo ta 90,0 MHz rá di ós
jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rás az Mttv. alap ján ha tó sá gi ügy nek és ha tó sá gi el já rá si jog vi szony nak
mi nõ sül.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 58. § (3) be kez dé se sze rint, amennyi ben a Mé dia ta nács az ala ki ér vény te len sé gi okot a pá lyá za ti nyil ván tar -
tás ba vé telt kö ve tõ en, a pá lyá za ti aján lat ér de mi el bí rá lá sa so rán ész le li, a pá lyá zat ala ki ér vény te len sé gét kü lön vég zés -
sel nem ál la pít ja meg, a pá lyá zat ér vény te len sé gét a pá lyá za ti el já rást le zá ró dön té sé be fog lal ja.

Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a Lánc híd Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta, hogy 
az az Mttv.  58. § (3) be kez dé se alap ján ala ki lag ér vény te len.

Te kin tet tel ar ra, hogy a Vár pa lo ta 90,0 MHz jo go sult ság ra be nyúj tott pá lyá za ti aján la tok kö zül a hi ány pót lást köve -
tõen ki zá ró lag a Ma gyar or szá gi Má ria Rá dió Köz hasz nú Ala pít vány Pá lyá zó fe lelt meg a tör vé nyes, il let ve a pá lyá za ti
kö ve tel mé nyek nek, a Mé dia ta nács a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint az Mttv. 63. § (3) be kez dé se alap ján a Ma gyar -
or szá gi Má ria Rá dió Köz hasz nú Ala pít vány Pá lyá zót nyil vá ní tot ta nyer tes nek a Vár pa lo ta 90,0 MHz jo go sult ság te kin -
te té ben.

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta meg. 

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.

A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -
za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.

A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén alap szik.

Az Mttv. 63. § (1) be kez dé se alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer -
te sé vel va ló ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide -
je negy ven öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.
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A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak
182/2011. (II. 2.) szá mú 

határozata

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.), meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 2010. évi áp ri lis 19-i
11. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.) 41. § sza ka sza
alap ján pá lyáz ta tott Sze ged 87,9 MHz he lyi/kör ze ti rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to -
váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. 

3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá lyá zó és az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti
Aján la ta ér vény te len.

E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let,
az Rttv.  41. § be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a fel hí vás ban 3. sor szám mal je lölt Sze ged 87,9 MHz he lyi
rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban. A Fel -
hí vás ra a be adá si ha tár na pon, 2010. május 31-én a következõ hat Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Lo ko mo tív Rá dió Kft. 4025 Deb re cen, Hat van u. 12–14.

2. Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. 3530 Mis kolc, Kos suth u. 17.

3. Hang for rás Kft. 3530 Mis kolc, Kis avas al só sor 22.

4. Hang-Mix Kon zor ci um 1119 Bu da pest, Csur gói út 22–32. „C”IV/64

5. INFACTO Me dia Kft. 4026 Deb re cen, Mes ter u. 1.

6. Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 1062 Bu da pest, Dé li báb u. 15–17.

A Mé dia ta nács a 483-488/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te 
a Lo ko mo tív Rá dió Kft., az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft., a Hang for rás Kft., Hang-Mix Kon zor ci um, az INFACTO
 Media Kft. és a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá za ti Aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.1.3. sza ka sza alap ján.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett va la mennyi
 Pályázótól hi ány pót lást kért.

A Hang for rás Kft., az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft., a Hang-Mix Kon zor ci um és a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá -
zók tól kért hi ány pót lá sok az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek.

A Lo ko mo tív Rá dió Kft. a hi ány pót lá si fel hí vás ke re té ben kért nyi lat ko za to kat az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint
meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõt kö ve tõ en tel je sí tet te.

Az INFACTO Me dia Kft. a hi ány pót lá si fel hí vás ke re té ben kért nyi lat ko za to kat az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás sze -
rint meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõ ben, il let ve azt kö ve tõ en sem tel je sí tet te.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a Lo ko mo tív Rá dió Kft. és az INFACTO Me dia Kft. a hi ány pót lás nak ha tár idõ -
ben nem tett ele get.

A Mé dia ta nács a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já ban sze rep lõ dön té sét a 2011. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett a
mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 216. §
(2)  be kez dé se b) sza ka szá nak fi gye lem be vé te lé vel hoz ta meg, az az a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör -
vény, az ál ta lá nos pá lyá za ti fel té te lek és a pá lyá za ti fel hí vás pá lyá za tok vizs gá la tá ra, el bí rá lá sá ra és ér té ke lé sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé sei sze rint járt el, az zal, hogy dön té se it az Mttv. el já rá si sza bá lya i nak meg fe le lõ en, ha tó sá gi el já rás ban
hoz ta meg.

Az Mttv. 216. § (1) be kez dé se és (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Sze ged 87,9 MHz rá di ós jo -
gosultság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rás az Mttv. alap ján ha tó sá gi ügy nek és ha tó sá gi el já rá si jog vi szony nak
 minõsül.
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Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a vissza uta sí tás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus az ér vény te len -
ség. A Pá lyá za ti Fel hí vás és az Rttv. rend sze re alap ján a Mé dia ta nács ak kor hoz vissza uta sí tó dön tést, ha a pá lyá za tot
nem le het ér té kel ni. 

Az Rttv. 99. § (3) be kez dés és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján a hi ány pót lás nem tel je sí té se és a vissza uta sí tás meg ala po -
zott sá ga ese tén a pá lyá za ti aján lat nem ke rül het ér dem ben ér té ke lés re.

Anya gi jo gi kér dés nek mi nõ sül, hogy a hi ány pót lás az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján mi re vo nat ko zott, ezért
azok ban az Mttv. 216. § (2) bekezdés b) pont ja alap ján a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz -
ni az zal, hogy a hi ány pót lás nem tel je sí té se tár gyá ban most ki bo csá tan dó ha tó sá gi dön tést el já rás jo gi lag az Mttv-ben
meg ha tá ro zot tak sze rint kell meg hoz ni. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a vissza uta sí tást az Mttv. nem is me ri így az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás anya gi ren del ke zé sei
alap ján ki bo csá tott hi ány pót lás nem tel je sí té se az Mttv. el já rás jo gi rend sze ré ben az ér vény te len ség nek fe lel meg.

Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a Lo ko mo tív Rá dió Kft. és az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá za ti Aján la ta
te kin te té ben meg ál la pí tot ta, hogy azok az Mttv.  58. § (3) be kez dé se alap ján ér vény te le nek.

Az Rttv. 101. § (3) be kez dé sé nek anya gi jo gi ren del ke zé se sze rint, ha a ver sen gõ pá lyá zók kö zött nem nye re ség ér de -
kelt mû sor szol gál ta tó is pá lyá zott – az or szá gos mû sor szol gál ta tást ki vé ve –, a jo go sult sá got a nem nye re ség ér de kelt mû -
sor szol gál ta tó szer zi meg, amennyi ben az adott vé tel kör zet la ko sa i nak nyolc van szá za lé ka szá má ra már leg alább két
nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál ta tás el ér he tõ és kö zü lük leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg.

A Sze ged 87,9 MHz jo go sult ság ra az ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tot be nyúj tó Pá lyá zók kö zül a Hang for rás Mû sor ké -
szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. és a Hang-Mix Kon zor ci um ke res ke del mi jel leg gel, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. köz mû -
sor-szol gál ta tó jel leg gel, az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. nem nye re ség ér de kelt jel leg gel nyúj tot ta be Aján la tát.

Az Rttv. 101. § (3) be kez dé se sze rint a jo go sult sá got a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó szer zi meg, amennyi -
ben az adott vé tel kör zet la ko sa i nak nyolc van szá za lé ka szá má ra már leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál -
ta tás el ér he tõ és kö zü lük leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg.

 Az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. Pá lyá zó val a Tes tü let 2001. áp ri lis 5-én kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést a
 Miskolc 90,4 MHz + Me zõ kö vesd 102,1 MHz + Zá hony 90,4 MHz + Kis új szál lás 103,2 MHz és 2008. már ci us 28-án a
Nyír egy há za 100,5 MHz jo go sult ság te kin te té ben, mint nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó val.  

Fi gye lem mel ar ra, hogy Sze ged te le pü lé sen mû kö dik leg alább két nye re ség ér de kelt he lyi mû sor szol gál ta tás, amely -
bõl leg alább egy mû sor szó rás sal va ló sul meg, így a 101. § (3) be kez dés egyéb fel té te lei is tel je sül nek.

A Sze ged 87,9 MHz jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki zá ró lag az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. nyúj tott be pá lyá za ti aján la -
tot, mint nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó Pá lyá zó, így az Rttv. 101. § (3) be kez dés ren del ke zé se i nek je len Pá lyá -
za ti El já rás ban az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. meg fe lel.

A Sze ged 87,9 MHz jo go sult ság a Pá lyá za ti Fel hí vás 1. szá mú mel lék le te alap ján a te lep hely vá lasz tás tól füg gõ en
 helyi és kör ze ti vé tel kör zet tel is hasz no sít ha tó.

Az Eu ró pa Rá dió Non pro fit Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tá ban nyi lat ko za tot tett, hogy a Sze ged 87,9 MHz jo go sult -
ság he lyi vé tel kör zet tel tör té nõ hasz no sí tá sá ra nyúj tot ta be Pá lyá za ti Aján la tát.

Fent em lí tet tek alap ján a Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Sze ged 87,9 MHz
he lyi/kör ze ti rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, és a Pá lyá za ti El já rás nyer te se
a jo go sult ság he lyi vé tel kör zet tel tör té nõ hasz no sí tá sá val az Rttv. 101. § (3) be kez dé se alap ján az Eu ró pa Rá dió Non pro -
fit Kft. Pá lyá zó.

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és a (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta
meg, ugyan ak kor dön té se so rán fi gye lem be vet te az Rttv. anya gi jo gi ren del ke zé se it, így az Rttv. 101. § (3) be kez dé sét.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -

za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.
A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén ala pul.
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Az Mttv. 63. § (1) be kez dés alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer te -
sé vel va ló ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je
negy ven öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak
183/2011. (II. 2.) szá mú

ha tá ro za ta

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 2010. évi áp ri lis 19-i
11. szá má ban köz zé tett, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.) 41. § sza ka sza
alap ján pá lyáz ta tott Szol nok 102,4 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (továb -
biakban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Ama de us Rá dió Kft.

3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá zó, a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá lyá zó és a Rá dió
Szol nok Kon zor ci um Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta ér vény te len.

E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv.  41. § be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a pá lyá za ti fel hí vás sze rin ti 5. sor szá mú Szol nok 102,4 MHz
he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri lis 19-én meg je lent 11. szá má ban.
A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na pon, 2010. má jus 31-én a kö vet ke zõ ki lenc Pá lyá za ti Aján lat ér ke zett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Rá dió Szol nok Kon zor ci um 5000 Szol nok, Kos suth La jos út 2.

2. Rá dió So und Kft. 4130 De recs ke, Ber csé nyi u. 13.

3. Lo ko mo tív Rá dió Kft. 4025 Deb re cen, Hat van u. 12–14.

4. Hang for rás Kft. 3530 Mis kolc, Kis avas al só sor 22.

5. Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft. 1016 Bu da pest, Mé szá ros u. 58/B

6. Ama de us Rá dió Kft. 6000 Kecs ke mét, Már ton Áron út 14/B

7. INFACTO Me dia Kft. 4026 Deb re cen, Mes ter u. 1.

8. Gong Rá dió Kft. 6000 Kecs ke mét, Pe tõ fi S. u. 1/B

9. Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. 1062 Bu da pest, Dé li báb u. 15–17.

A Mé dia ta nács a 493-496/2010. (XI. 3.), va la mint a 498-501/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé -
nyes Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te Rá dió Szol nok Kon zor ci um, a Rá dió So und Kft., a Lo ko mo tív Rá dió Kft., a Hang -
for rás Kft., a Ze ne boly gó Rá di ós és Szol gál ta tó Kft., az Ama de us Rá dió Kft., az INFACTO Me dia Kft., a Gong Rá dió
Kft., va la mint a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá za ti Aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.1.3. sza ka sza alap ján.
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A Mé dia ta nács a 497/2010. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za tá val úgy dön tött, hogy a Ze ne boly gó Kft.-nek a Szol nok 102,4
MHz mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra be nyúj tott Pá lyá za ti Aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.7. pont ja alap ján ki zár ja
és vissza uta sít ja, te kint ve, hogy az aján lat nem fe lel meg a Pá lyá za ti Fel hí vás há ló zat ba kap cso ló dás ra vo nat ko zó fel té te -
le i nek.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett Rá dió Szol nok
Kon zor ci um, a Rá dió So und Kft., a Lo ko mo tív Rá dió Kft., a Hang for rás Kft., az Ama de us Rá dió Kft., az INFACTO Me -
dia Kft., va la mint a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zók tól hi ány pót lást kért.

A Rá dió Szol nok Kon zor ci um, a Rá dió So und Kft., a Lo ko mo tív Rá dió Kft., a Hang for rás Kft., az Ama de us Rá dió
Kft., va la mint a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zók tól kért hi ány pót lá sok az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek.

Az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá zó a hi ány pót lá si fel hí vás ke re té ben kért nyi lat ko za to kat az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí -
vás sze rint meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõ ben, il let ve azt kö ve tõ en sem tel je sí tet te.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy az INFACTO Me dia Kft. a hi ány pót lás nak nem tett ele get.
A Mé dia ta nács a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já ban sze rep lõ dön té sét a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg -

kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 216. § (2) be kez dés b) sza ka szá nak fi gye -
lem be vé te lé vel hoz ta meg, az az a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény, az ál ta lá nos pá lyá za ti fel té te -
lek és a pá lyá za ti fel hí vás pá lyá za tok vizs gá la tá ra, el bí rá lá sá ra és ér té ke lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint járt el, az -
zal, hogy dön té se it az Mttv. el já rá si sza bá lya i nak meg fe le lõ en, ha tó sá gi el já rás ban hozta meg.

Az Mttv. 216. § (1) be kez dé se, és (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Szol nok 102,4 MHz rá di ós
 jogosultság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rás az Mttv. alap ján ha tó sá gi ügy nek és ha tó sá gi el já rá si jog vi szony nak
 minõsül.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a vissza uta sí tás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus az ér vény te len -
ség. A Pá lyá za ti Fel hí vás és az Rttv. rend sze re alap ján a Mé dia ta nács ak kor hoz vissza uta sí tó dön tést, ha a pá lyá za tot
nem le het ér té kel ni. 

Az Rttv. 99. § (3) be kez dés és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján a hi ány pót lás nem tel je sí té se és a vissza uta sí tás meg ala po -
zott sá ga ese tén a pá lyá za ti aján lat nem ke rül het ér dem ben ér té ke lés re.

Anya gi jo gi kér dés nek mi nõ sül, hogy a hi ány pót lás az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján mi re vo nat ko zott, ezért
azok ban az Mttv. 216. § (2) bekezdés b) pont ja alap ján a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz -
ni az zal, hogy a hi ány pót lás nem tel je sí té se tár gyá ban most ki bo csá tan dó ha tó sá gi dön tést el já rás jo gi lag az Mttv-ben
meg ha tá ro zot tak sze rint kell meg hoz ni. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a vissza uta sí tást az Mttv. nem is me ri így az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás anya gi ren del ke zé sei
alap ján ki bo csá tott hi ány pót lás nem tel je sí té se az Mttv. el já rás jo gi rend sze ré ben az ér vény te len ség nek fe lel meg.  

Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács az INFACTO Me dia Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta,
hogy az Mttv.  58. § (3) be kez dé se sze rint ér vény te len.

A Lo ko mo tív Rá dió Kft. a Klub rá dió Zrt.-vel va ló há ló zat ba kap cso ló dás ra irá nyu ló an nyúj tot ta be Aján la tát.
A Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la tá ban há ló za tos mé dia szol gál ta tó ként a Klub rá dió Zrt.-t je löl te meg, fel tün tet ve, hogy a

mé dia szol gál ta tó je len leg a Bu da pest 95,3 MHz vo nat ko zá sá ban ren del ke zik ke res ke del mi jo go sult ság gal, azon ban vár -
ha tó an szer zõ dést köt a Bu da pest 92,9 MHz te kin te té ben, mint köz mû sor-szol gál ta tó.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 2.15.1. pont ja sze rint há ló za tos mû sor szol gál ta tó ként csak olyan – a pá lyá zó val azo nos tí pu sú rá -
di ós – mû sor szol gál ta tó je löl he tõ meg, amely nek nem áll fenn tar to zá sa az ORTT fe lé, s a Tes tü let nem al kal ma zott ve le
szem ben a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés, vagy az Rttv.112. § (1) bekezdés b) pont ja sze rin ti írás be li fi gyel mez te tést.”

A Tes tü let 720/2010. (IV. 21.) szá mú ha tá ro za tá val az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2009. évi de cem ber 28-i
36. szá má ban meg je lent Bu da pest 92,9 MHz kör ze ti, köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû rá di ós mû sor szol gál ta tá si jo go sult -
ság te kin te té ben a Klub rá dió Zrt. Pá lyá zót nyil vá ní tot ta nyer tes nek és köz mû sor-szol gál ta tó vá.  

Ezt kö ve tõ en azon ban a Mé dia ta nács 771/2010. (XII. 15.) szá mú ha tá ro za tá val az ÁPF 76. pont ja és a pá lyá za ti fel hí -
vás 4.1.3. a) és e) pont ja alap ján a Bu da pest 92,9 MHz mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já -
rást ered mény te len nek nyil vá ní tot ta, te kin tet tel ar ra, hogy a nyer tes pá lyá zó Klub rá dió Zrt. a Pá lyá za ti Fel hí vás 2.6.3.
sza ka sza sze rin ti kor lá to zó ren del ke zés alá esik, il let ve a Mû sor szol gál ta tá si Szer zõ dést a Pályázati Felhívásban elõírt
45 munkanapos határidõn belül nem kötötte meg.

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel meg a Fel hí vás 2.15.1. pont já nak,
ugyan is a Klub rá dió Zrt. nem ren del ke zik köz mû sor-szol gál ta tói jo go sult ság gal, a Bu da pest 92,9 MHz jo go sult ság te -
kin te té ben pe dig a szer zõ dés meg kö té sé re nem ke rült sor.
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A Bu da pest 95,3 MHz + Esz ter gom 98,1 MHz + Ta ta bá nya 96,7 MHz jo go sult ság ugyan is ke res ke del mi jel le gû, így a
fel hí vás alap ján nem mi nõ sül azo nos tí pu sú nak.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta a fen ti ek re te kin tet tel a há ló zat ba kap cso ló dás fel té -
te le i nek nem fe lel meg. 

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.7. pont ja alap ján a Mé dia ta nács ki zár ja an nak a Pá lyá zó nak az Aján la tát, ame lyet há ló zat -
ba kap cso ló dás ra nyúj tot tak be, en nek el le né re nem fe lel meg a 2.15. sza kasz sze rint a há ló zat ba kap cso ló dás ra vo nat -
ko zó fel té te lek nek.

A fen ti ek re fi gye lem mel a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.7. pont ja alap ján a Pá lyá za ti Aján lat ki zá rá sá nak len ne he lye, te -
kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta nem fe lel meg a 2.15.1. sza kasz sze rint a há ló zat ba kap cso ló dás ra vo nat -
ko zó fel té te lek nek.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a ki zá rás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus a tar tal mi ér vény te len ség.
Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a Lo ko mo tív Rá dió Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta,

hogy az Mttv.  59. § (3) be kez dé se d) pont ja sze rint ér vény te len.
A Rá dió Szol nok Kon zor ci um pá lyá za ti aján la tá ban sze rep lõ üz le ti és pénz ügyi terv  meg ala po zott sá gá nak vizs gá la -

ta kor a Mé dia ta nács a kö vet ke zõ ket ész lel te.
Üz le ti ti tok
Mind ezek alap ján, össze vet ve az zal, hogy Üz le ti ti tok a Mé dia ta nács meg íté lé se sze rint a pá lyá zó üz le ti és pénz ügyi

ter ve a pi a ci kö rül mé nyek re vo nat ko zó an hely te len, nem meg ala po zott fel té te le zé sek bõl in dul ki.
A Mé dia ta nács a fen ti ek re te kin tet tel meg ál la pí tot ta, hogy a Rá dió Szol nok Kon zor ci um üz le ti és pénz ügyi ter ve nem

meg ala po zott.
A Pá lyá za ti Fel hí vás vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint:
„3.4.2.1. A Tes tü let az ÁPF 64. pont ja alap ján ki zár ja an nak a Pá lyá zó nak a Pá lyá za tát, aki nek a cse lek mé nye a pá -

lyáz ta tás tisz ta sá gát vagy az ah hoz fû zõ dõ ér de ket a Tes tü let meg íté lé se sze rint sú lyo san sér ti.
3.4.2.2. A Tes tü let a 3.4.2.1. pont alap ján ki zár ja an nak a Pá lyá zó nak az Aján la tát, amely nek üz le ti pénz ügyi ter ve a

Tes tü let meg íté lé se sze rint a pi a ci kö rül mé nyek re vo nat ko zó an hely te len, nem meg ala po zott fel té te le zé sek bõl in dul ki,
il let ve amely nek üz le ti és pénz ügyit ter ve nincs össz hang ban sa ját be vé te li és költ ség elõ irány za ta i val.”

 A fen ti ek re te kin tet tel a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.2.2. pont ja alap ján a Pá lyá za ti Aján lat ki zá rá sá nak len ne he lye, te kin -
tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó üz le ti és pénz ügyi ter ve a pi a ci kö rül mé nyek re vo nat ko zó an hely te len, nem megalapozott
feltételezésekbõl indul ki.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a ki zá rás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus a tar tal mi ér vény te -
len ség.

Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács a Rá dió Szol nok Kon zor ci um Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí -
tot ta, hogy az Mttv. 59. § (3) bekezdés b) pont ja alap ján ér vény te len.

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te.
A Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint:
„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:
3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az aláb bi mó don

tör té nik.
3.4.3.1. 3. A Pá lyá za ti Fel hí vás 5–8. sor szá mú jo go sult sá ga ese té ben:
1. Mû sor szol gál ta tá si díj: ma xi mum 20 pont
A leg ma ga sabb – egy mû sor órá ra ve tí tett – Díj aján lat 20 pon tot ér.
A töb bi Díj aján lat pont szá mát úgy kell ki szá mí ta ni, hogy az adott órá ra ve tí tett Díj aján la tot el kell osz ta ni a leg ma ga -

sabb órá ra ve tí tett Díj aján lat tal, és az így ka pott há nya dost meg kell szo roz ni 20-szal. Az így ka pott szor zat (nem egész
szám ese tén öt ti zed alatt le fe lé ke re kít ve egész szám ra) az adott Díj aján lat pont szá ma

Nem nye re ség ér de kelt, il let ve köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ese tén, a töb bi Díj aján lat ra adott pont -
szá mok át la go lá sá val ki szá mí tott pont szá mot kell az ér té ke lés so rán a töb bi pont hoz hoz zá ad ni. Amennyi ben négy vagy
több ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû mû sor szol gál ta tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a
leg ki sebb és a leg na gyobb pont ér té ket fi gye lem be nem vé ve a töb bi pont szám ból egy sze rû szám ta ni át la got kell ké pez ni. 
Amennyi ben négy nél ke ve sebb ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a pon -
tok ból egy sze rû szám ta ni át lag kép zé sé vel kap ha tó meg a köz mû sor-szol gál ta tó pá lyá zó ide vo nat ko zó pontszáma.

2. A mû sor terv: ma xi mum 30 pont.
I. A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák

(23.00–05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mû sor idõ leg alább
30 szá za lé ka fe lett: 20 pont
21–30 szá za lé ka: 10 pont
20 szá za lé ka vagy alat ta:   0 pont
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II.  A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.

3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont

A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a 2.11.5.
sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell kö zöl ni.

4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból 1 pon tot au -
to ma ti ku san kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá za ti aján la tá -
ban.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a Pá -
lyá zók Díj aján la tát, a Mû sor ter vet, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ
mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00-05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a mû sor szol gál ta -
tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A Rá dió So und Kft. díj aján la ta 2.300.000 Ft volt, a Hang for rás Kft. díj aján la ta 1.210.000 Ft volt, az Ama de us Rá dió
Kft. díj aján la ta 2.300.000 Ft, a Gong Rá dió Kft. díj aján la ta 1.650.000 Ft volt. A Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. köz mû -
sor-szol gál ta tó jel leg gel nyúj tot ta be Aján la tát, en nek meg fe le lõ en díj aján la tot nem tett.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. pont já nak meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Ra dio So und Kft., il let ve az Ama de us Rá dió
Kft. díj aján la tát egy aránt a ma xi má lis 20 pont tal, a Hang for rás Kft. díj aján la tát 11 pont tal, a Gong Rá dió Kft. díj aján la tát
14 pont tal ér té kel te. A Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. át la go lás sal ki szá mí tott pont ér té ke 14 pont.

A mû sor ter vé ben a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te -
kint ve az éj sza kai órák (23.00–05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben a Rá dió So und Kft. 33%-os, a Hang for rás Kft.
32%-os, az Ama de us Rá dió Kft. 33%-os, a Gong Rá dió Kft. 32%-os, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. pe dig 34,5%-os vál -
la lást tett. Mi vel mind egyik vál la lás meg ha lad ta a 30%-ot, ezért a Mé dia ta nács a Rá dió Szol nok Kon zor ci um, a Rá dió
So und Kft., a Hang for rás Kft., az Ama de us Rá dió Kft., a Gong Rá dió Kft., va la mint a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. he lyi
köz éle ti vál la lá sát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka szá nak 2./I. pont ja alap ján egyaránt a maximális 20 ponttal
értékelte.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza II. pont ja alap ján a Rá dió So und Kft., az Ama de us Rá dió Kft., il let ve a
Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. Pá lyá zók mû sor ter vét te kin tet tel azok ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re egy aránt a ma xi má lis
10 pont tal ér té kel te.

A Mé dia ta nács a mû sor terv ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a fent ne ve zett Pá lyá zók ál tal az egyes
mû sor szám tí pu sok te kin te té ben tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zók mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben meg je le nõ tar -
tal mi ér té ke ket, to váb bá azt a kö rül ményt, hogy mind há rom fent ne ve zett Pá lyá zó ön ál ló jo go sult ság ra nyúj tot ta be
Aján la tát, így na pi 24 órás saját mûsoridõben kívánnak megfelelni a Pályázati Felhívás követelményeinek.

A Mé dia ta nács a Hang for rás Mû sor ké szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. mû sor ter vé nek ér té ke lés kor ugyan eze ket a szem -
pon to kat fi gye lem be vé ve 6 pont tal ér té kel te azt, te kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó há ló zat ba kap cso ló dás ra irá nyu ló an
nyúj tot ta be Aján la tát, így csu pán na pi 4 órás sa ját mû sor ide jé ben irá nyul na mû so ra a he lyi kö zön ség igé nye i nek ki szol -
gá lá sá ra, és fe lel ne meg a pá lyá za ti fel hí vás alap ve tõ cél já nak.

A Mé dia ta nács a Gong Rá dió Kft. mû sor ter vé nek ér té ke lés kor ugyan eze ket a szem pon to kat fi gye lem be vé ve 5 pont tal 
ér té kel te azt, te kin tet tel ar ra, hogy a Pá lyá zó  vé tel kör zet-bõ ví tés re irá nyu ló an nyúj tot ta be Aján la tát, így mû sor ter ve ke -
vés bé va ló sí ta ná meg a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél ját.

A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te az aláb bi ak
sze rint:

A Hang for rás Mû sor ké szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. a Mis kolc 96,3 MHz + Ka zinc bar ci ka 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz
kör ze ti ke res ke del mi rá di ós mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti
ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

A Gong Rá dió Kft. a Kecs ke mét 96,5 + Gyöm rõ 97,2 MHz + Csong rád 87,6 MHz + Ke cel 99,6 MHz + Solt 94,1 MHz
+ Nagy kõ rös 93,6 MHz kör ze ti ke res ke del mi jel le gû rá di ós jo go sul tág gal ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní -
ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

A Tes tü let 2004. ja nu ár 16-án kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt.-vel, or szá gos kö -
zép hul lá mú köz mû sor-szol gál ta tói rá di ós jo go sult ság vo nat ko zá sá ban. A rá dió mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá ga 2011.
ja nu ár 15-ig volt ér vé nyes. A Pá lyá zó 2011. ja nu ár 16-tól or szá gos mû hol das jo go sult ság gal ren del ke zik amely a pá lyá -
za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a Mé dia ta nács a ma xi má lis
2 pont tal értékelte.

A Rá dió So und Kft. Pá lyá zó, il let ve a ben ne be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zá sok mé dia szol gál ta tá si
jo go sult ság gal nem ren del kez nek. A Pá lyá zó ön élet raj zo kat csa tolt a rá di ó zás ban szer zett ta pasz ta lat iga zo lá sá ra, amely
a pá lyá za ti fel hí vás alap ján nem mi nõ sül ta pasz ta lat nak. 
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Az Ama de us Rá dió Kft. Pá lyá zó, il let ve a ben ne be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zá sok mé dia szol gál ta -
tá si jo go sult ság gal nem ren del kez nek. A Pá lyá zó ál tal csa tolt do ku men tu mok alap ján a Pá lyá zó a pá lyá za ti fel hí vás sze -
rint nem ren del ke zik ta pasz ta lat tal.  

A Rá dio So und Kft. az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok (ma xi má li san 2 pont) te kin te té -
ben PS, PI, RT, CT,TP, TA szol gál ta tást, 

a Hang for rás Mû sor ké szí tõ és Rek lám gyár tó Kft. PS, PI, RT, CT, TA, CT, TA, PTY, AF szol gál ta tást,

az Ama de us Rá dió Kft. PS, PI, RT, CT,TP, PTY szol gál ta tást,

a Gong Rá dió Kft. PS, PI, RT, CT,TP, PTY szol gál ta tást,

a Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. pe dig PS, PI, RT szol gál ta tást vál lalt. 

A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben va la mennyi Pá lyá zó vál la lá sát a ma xi má -
lis 2 pont tal ér té kel te.

Te kin tet tel ar ra, hogy a Rá dio So und Kft., il let ve az Ama de us Kft. kö zött a fen ti ek ben le ír tak sze rint pont egyen lõ ség
ala kult ki, ezért a Mé dia ta nács a két Pá lyá zó mû sor ter vé nek össze ha son lí tá sát kö ve tõ en hoz ta meg dön té sét.

Te kin tet tel ar ra, hogy az Ama de us Rá dió Kft. Aján la ta alap ján ma ga sabb mér té kû az ere de ti mû sor szá mok mennyi -
sége, és ala cso nyabb az is mét lé sek ará nya a Rá dio So und Kft.-nél, ez ál tal az Ama de us Kft. mû so rai vál to za to sab bak,
sok szí nûb bek, ezért a Mé dia ta nács úgy ítél te meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak, az adott te le pü lés rá di ós
pi a ca sok szí nû sé ge meg te rem té se kö ve tel mé nyé nek összes sé gé ben az Amadeus Rádió Kft. Ajánlatában bemutatott
mûsorterv felel meg legjobban.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõ:  

Pá lyá zó ne ve Díj aján lat

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Ta pasz ta lat
(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ
szol gál ta tás         

(max. 2 pont)

Össze sen
He lyi köz éle ti
mû sor szá mok

ará nya az éj sza -
kai órák nél kü li

he ti át la gos
mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

Ra dio So und Kft. 20 pont 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 52 pont

Hang for rás 
Mû sor ké szí tõ és
Rek lám gyár tó Kft. 11 pont 20 pont 6 pont 2 pont 2 pont 41 pont

Ama de us Rá dió
Kft. 20 pont 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 52 pont

Gong Rá dió Kft. 14 pont 20 pont 5 pont 2 pont 2 pont 43 pont

Ma gyar Ka to li kus
Rá dió Zrt. 14 pont 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 48 pont

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 

A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.

2011. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a to váb bi ak ban: Mttv).

Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán
az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Szol nok 102,4 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí vás ren -
del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

A Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) be kez dése sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. áp ri -
lis 19-én meg je lent 11. szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Szol nok 102,4 MHz he lyi rá di ós jo go sult -
ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se az Ama de us Rá dió Kft.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta meg. 

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.
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A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -
za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.

A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén alap szik.

Az Mttv. 63. § (1) be kez dé se alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer -
te sé vel va ló ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide -
je negy ven öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak 
184/2011. (II. 2.) szá mú

ha tá ro za ta

1. A Mé dia ta nács (1085 Bu da pest Re vicz ky u. 8.) meg ál la pít ja, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. évi má -
jus 13-i szá má ban köz zé tett, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Mis kolc 101,6 MHz he lyi rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá -
sá ra meg in dí tott pá lyá za ti el já rás (to váb bi ak ban: Pá lyá za ti El já rás) ered mé nyes.

2. A Pá lyá za ti El já rás nyer te se a Mát ra Cent rum Kft.

3. A Mé dia ta nács meg ál la pít ja, hogy az OBS Kft. Pá lyá zó Pá lyá za ti Aján la ta ér vény te len.
E ha tá ro zat el len an nak köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal bí ró sá gi fe lül vizs gá -

lat kér he tõ a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá tól az zal, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ
el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor sem le het meg tá mad ni, ha az is mert ügy fe le ken kí vü li más jog or vos lat ra jo go sult tal azt
nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do mást. 

I n d o k o l á s

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, az
Rttv.  41. § be kez dé se alap ján pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé Mis kolc 101,6 MHz kör ze ti rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá -
ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. má jus 13-án meg je lent szá má ban. A Fel hí vás ra a be adá si ha tár na pon, 2010.
június 22-én a következõ hét Pályázati Ajánlat érkezett. 

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

1. Ra di o so und Kon zor ci um 1119 Bu da pest, Csur gói út 22–32. C IV/64.

2. Mát ra Cent rum Kft. 3261 Pá los vö rös mart, Ha gyó ka út 1.

3. Rá dió Ju ven tus Zrt. 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 82–84.

4. Part ner Rá dió Kft. 1037 Bu da pest, Bo kor u. 1–5.

5. OBS Kft. 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 5. II/20.

6. Va la Mé dia Kft. 3534 Mis kolc, Bá nát út 3.

7. Lu ma la Ca sa Szol gál ta tó Kft. 4400 Nyír egy há za, Sós tói út 37.

A Mé dia ta nács a 665-667/2010. (XI. 17.) és a 669-671/2010. (XI. 17.) szá mú ha tá ro za ta i val, mint Ala ki lag Ér vé nyes
Aján la tot nyil ván tar tás ba vet te a Ra di o so und Kon zor ci um, Mát ra Cent rum Kft., Rá dió Ju ven tus Zrt., OBS Kft., Va la
Mé dia Kft., Lu ma la Ca sa Szol gál ta tó Kft. aján la tát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.1.3. sza ka sza alap ján.

A Mé dia ta nács a 668/2010. (XI. 17.) sz. ha tá ro za tá val ki zár ta és vissza uta sí tot ta a Part ner Rá dió Kft. Aján la tát a
 Pályázati Fel hí vás 3.4.1.2. sza ka sza alap ján.

A le foly ta tott el já rás so rán a Mé dia ta nács a Pá lyá za ti Fel hí vás elõ írá sai alap ján a nyil ván tar tás ba vett Ra di o so und
Kon zor ci um, Mát ra Cent rum Kft., Rá dió Ju ven tus Zrt., OBS Kft., Va la Mé dia Kft., Lu ma la Ca sa Szol gál ta tó Kft.  Pá lyá -
zók tól hi ány pót lást kért.
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A Ra di o so und Kon zor ci um, Mát ra Cent rum Kft., Rá dió Ju ven tus Zrt., Va la Mé dia Kft., Lu ma la Ca sa Szol gál ta tó Kft.
Pá lyá zók tól kért hi ány pót lá sok az elõ írt ha tár idõ ben be ér kez tek.

Az OBS Kft. Pá lyá zó a hi ány pót lá si fel hí vás ke re té ben kért nyi lat ko za to kat az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás sze rint
meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõ ben nem tel je sí tet te.

A Mé dia ta nács meg ál la pí tot ta, hogy az OBS Kft. a hi ány pót lás nak ha tár idõ ben nem tett ele get.

A Mé dia ta nács a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já ban sze rep lõ dön té sét a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg -
kom mu ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Mttv.) 216. § (2) be kez dés b) sza ka szá nak fi gye -
lem be vé te lé vel hoz ta meg, az az a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény, az ál ta lá nos pá lyá za ti fel té te -
lek és a pá lyá za ti fel hí vás pá lyá za tok vizs gá la tá ra, el bí rá lá sá ra és ér té ke lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint járt el, az -
zal, hogy dön té se it az Mttv. el já rá si sza bá lya i nak meg fe le lõ en, ha tó sá gi el já rás ban hoz ta meg.

Az Mttv. 216. § (1) be kez dé se és (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Mis kolc 101,6 MHz rá di ós
 jogosultság hasz no sí tá sá ra ki írt pá lyá za ti el já rás az Mttv. alap ján ha tó sá gi ügy nek és ha tó sá gi el já rá si jog vi szony nak
 minõsül.

Az Mttv. 48. § (2) be kez dé se alap ján ál la mi tu laj don ban lé võ, kor lá tos erõ for rá so kat igény be ve võ li ne á ris mé dia szol -
gál ta tá si jo go sult ság pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) sza bá lya it az Mttv.-ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Az Mttv. sza bá lyo zá si rend sze ré ben a vissza uta sí tás nak meg fe le lõ el já rá si sza bá lyo zás, dön tés tí pus az ér vény te len -
ség. A Pá lyá za ti Fel hí vás és az Rttv. rend sze re alap ján a Mé dia ta nács ak kor hoz vissza uta sí tó dön tést, ha a pá lyá za tot
nem le het ér té kel ni. 

Az Rttv. 99. § (3) be kez dés és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján a hi ány pót lás nem tel je sí té se és a vissza uta sí tás meg ala po -
zott sá ga ese tén a pá lyá za ti aján lat nem ke rül het ér dem ben ér té ke lés re.

Anya gi jo gi kér dés nek mi nõ sül, hogy a hi ány pót lás az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ján mi re vo nat ko zott, ezért
azok ban az Mttv. 216. § (2) bekezdés b) pont ja alap ján a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz -
ni az zal, hogy a hi ány pót lás nem tel je sí té se tár gyá ban most ki bo csá tan dó ha tó sá gi dön tést el já rás jo gi lag az Mttv.-ben
meg ha tá ro zot tak sze rint kell meg hoz ni. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a vissza uta sí tást az Mttv. nem is me ri így az Rttv. és a Pá lyá za ti Fel hí vás anya gi ren del ke zé sei
alap ján ki bo csá tott hi ány pót lás nem tel je sí té se az Mttv. el já rás jo gi rend sze ré ben az ér vény te len ség nek fe lel meg.  

Fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a Mé dia ta nács az OBS Kft. Pá lyá za ti Aján la ta te kin te té ben meg ál la pí tot ta, hogy az Mttv. 
58. § (3) be kez dé se sze rint ér vény te len.

A Mé dia ta nács az Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la to kat a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3. sza ka sza sze rint ér té kel te.

„3.4.3. A Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se:

3.4.3.1. Az Ala ki lag Ér vé nyes Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se az ÁPF 65.1. pont 1. be kez dé se sze rint, az aláb bi mó don
tör té nik:

1. Mû sor szol gál ta tá si díj: ma xi mum 20 pont

A leg ma ga sabb – egy mû sor órá ra ve tí tett – mû sor szol gál ta tá si díj aján lat 20 pon tot ér.

A töb bi mû sor szol gál ta tá si díj aján lat pont szá mát úgy kell ki szá mí ta ni, hogy az adott órá ra ve tí tett mû sor szol gál ta tá si
díj aján la tot el kell osz ta ni a leg ma ga sabb órá ra ve tí tett mû sor szol gál ta tá si díj aján lat tal, és az így ka pott há nya dost meg
kell szo roz ni 20-szal. Az így ka pott szor zat (nem egész szám ese tén öt ti zed alatt le fe lé ke re kít ve egész szám ra) az adott
mû sor szol gál ta tá si díj aján lat pont szá ma.

Nem nye re ség ér de kelt, il let ve köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû pá lyá za ti aján lat ese tén, a töb bi mû sor szol gál ta tá si díj -
aján lat ra adott pont szá mok át la go lá sá val ki szá mí tott pont szá mot kell az ér té ke lés so rán a töb bi pont hoz hoz zá ad ni.
Amennyi ben négy vagy több ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû mû sor szol gál ta tás ra vo nat ko zó
pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a leg ki sebb és a leg na gyobb pont ér té ket fi gye lem be nem vé ve a töb bi pont szám ból egy sze rû
szám ta ni át la got kell ké pez ni. Amennyi ben négy nél ke ve sebb ke res ke del mi, il let ve nem köz mû sor-szol gál ta tói jel le gû
pá lyá za ti aján lat ér ke zik, a pon tok ból egy sze rû szám ta ni át lag kép zé sé vel kap ha tó meg a köz mû sor-szol gál ta tó pá lyá zó
ide vo nat ko zó pont szá ma.

2. Mû sor terv: ma xi mum 30 pont (20+10 pont)

I/a). A he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák
(23.00–05.00) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mû sor idõ leg alább

30 szá za lé ka fe lett: 20 pont

21–30 szá za lé ka:   5 pont

20 szá za lé ka vagy alat ta:   0 pont

8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 591



vagy
I/b). A Pá lyá zó ál tal a Pá lyá za ti Fel hí vás 3. szá mú mel lék le té ben rög zí tet tek sze rint az adott ka rak te risz ti ká nak meg fe -

le lõ mû sor szá mok ará nya az éj sza kai órák (23.00–05.00 órá ig) nél kü li he ti mû sor idõ ben, a mû sor idõ
50% fe lett 20 pont
 46-50% 16 pont
 42-45% 13 pont
 38-41% 11 pont
 34-37%   8 pont
 31-33%   5 pont
 30% és alat ta   0 pont

Spe ci á lis ka rak te risz ti ká ra csak az kap hat ezen ér té ke lé si szem pon tok alap ján pon tot, aki az 3. szá mú mel lék let ben
fel tün tet te a meg kí vánt arányt, és meg tet te az 5. sz. mel lék let 5., 6. szá mú nyi lat ko za ta it.

Amennyi ben a pá lyá zó spe ci á lis ka rak te risz ti ká jú mû sor szol gál ta ta tást vál lal, a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi
min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok vál la lá sá ért pon tot nem kap hat a pá lyá zat ér té ke lé se so rán.

Amennyi ben a Pá lyá zó mind a spe ci á lis ka rak te risz ti ká ra vo nat ko zó an, mind a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, he lyi min -
den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ra vo nat ko zó an vál la lást tett, a Tes tü let a Pá lyá za ti Aján la tot a Fel hí vás
1.1.6. pont ja sze rint spe ci á lis ka rak te risz ti ká jú Pá lyá za ti Aján lat ként ér té ke li, és ki zá ró lag a spe ci á lis ka rak te risz ti ká ra
vo nat ko zó Aján la tot pon toz za.

II . A pá lyá zó mû sor ter ve: ma xi mum 10 pont.
3. A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: ma xi mum 2 pont
A Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat ra vo nat ko zó vál la lá so kat a Pá lyá za ti Fel hí vás Ér tel me zõ ren del ke zés és a 2.11.5.

sza kasz ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ en kell kö zöl ni.
4. Egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok: ma xi mum 2 pont, az zal, hogy a 2 pont ból 1 pon tot

 automatikusan kap az a pá lyá zó, aki RDS név azo no sí tó/mû sor azo no sí tó (RDS PI) szol gál ta tást vál lal a pá lyá za ti aján la -
tá ban.

A Pá lyá za ti Fel hí vás ér tel me zõ ren del ke zé sei sze rint:
„Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta lat: amennyi ben a Pá lyá zó vagy a Pá lyá zó ban ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás,

amely a Pá lyá za ti Aján lat be nyúj tá sa kor már leg alább egy éve fo lya ma to san szol gál tat rá dió mû sort. A mû sor szol gál ta -
tá si ta pasz ta lat te kin te té ben rá dió mû sor szol gál ta tá sa fo ga lom alá tar to zó nak kell te kin te ni a mû sor ké szí tõt is.”

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza sze rint a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a Mé dia ta nács pon to zás sal ér té kel te a Pá -
lyá zók Díj aján la tát, a Mû sor ter vet, ezen be lül a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ
mû sor szá mok, vagy a Pá lyá zó ál tal a Pá lyá za ti Fel hí vás 3. szá mú mel lék le té ben rög zí tet tek sze rint az adott ka rak te risz ti -
ká nak meg fe le lõ mû sor szá mok ará nyát az éj sza kai órák (23.00–05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben, a mû sor ter vet, a 
mû sor szol gál ta tá si ta pasz ta la tot, va la mint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat.

A Rá di ó so und Kon zor ci um díj aján la ta 17.000.000 Ft volt, a Mát ra Cent rum Kft. díj aján la ta 14.400.000 Ft volt, a Rá -
dió Ju ven tus Zrt. díj aján la ta 9.401.700 Ft, a Va la Mé dia Kft. díj aján la ta 12.050.000 Ft, a Lu ma la Ca sa Kft. díj aján la ta
pe dig 10.069.000 Ft volt.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.1. pont já nak meg fe le lõ en a Mé dia ta nács a Rá di o so und Kon zor ci um díj aján la tát a ma xi -
má lis 20 pont tal, a Mát ra Cent rum Kft. díj aján la tát 17 pont tal, a Rá dió Ju ven tus Zrt. díj aján la tát 11 pont tal, a Va la Mé dia
Kft. díj aján la tát 14 pont tal, a Lu ma la Ca sa Kft. díj aján la tát 12 pont tal ér té kel te. 

A mû sor ter vé ben a he lyi kö zé let tel fog lal ko zó, a he lyi min den na pi éle tet be mu ta tó, se gí tõ mû sor szá mok ará nyát te -
kint ve az éj sza kai órák (23.00–05.00) nél kü li he ti át la gos mû sor idõ ben a Rá di ó so und Kon zor ci um 33%-os, a Mát ra
Cent rum Kft. 32%-os, a Rá dió Ju ven tus Zrt. 32%-os, a Va la Mé dia Kft. 36%-os, a Lu ma la Ca sa Kft. pe dig 32%-os vál la -
lást tett. Mi vel mind egyik vál la lás meg ha lad ta a 30%-ot, ezért a Mé dia ta nács ér vé nye sen Pá lyá zó he lyi köz éle ti vál la lá -
sát a Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka szá nak 2./I. pont ja alap ján egy aránt a ma xi má lis 20 pont tal ér té kel te.

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3. szá mú mel lék le té ben rög zí tet tek sze rin ti Spe ci á lis Ka rak te risz ti ká ra vo nat ko zó an nem ér ke -
zett Pá lyá za ti Aján lat.

A Mé dia ta nács a Fel hí vás 3.4.3.1. sza ka sza II. pont ja alap ján a Mát ra Cent rum Kft., a Rá dió Ju ven tus Zrt., a Va la Mé -
dia Kft., il let ve a Lu ma la Ca sa Kft. Pá lyá zók mû sor ter vét te kin tet tel azok ki emel ke dõ mi nõ sé gi je gye i re egy aránt a ma -
xi má lis 10 pont tal ér té kel te. 

A Mé dia ta nács a Rá di ó so und Kon zor ci um mû sor ter vét 6 pont tal ér té kel te.
A Mé dia ta nács a mû sor terv ér té ke lé sé nél kü lö nös te kin tet tel vet te fi gye lem be a fent ne ve zett Pá lyá zók ál tal az egyes

mû sor szám tí pu sok te kin te té ben tett szá za lé kos vál la lá sa it, a Pá lyá zók mû sor struk tú rá ját, a mû sor terv ben meg je le nõ tar -
tal mi ér té ke ket, va la mint a he lyi cél kö zön ség szá má ra ké szí tett mû sor szá mok ará nyát.

592 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám



A Mé dia ta nács a Pá lyá zók Mû sor szol gál ta tá si Ta pasz ta la tát Fel hí vás 3.4.3.1.3. sza ka sza alap ján ér té kel te az aláb bi ak
sze rint:

A Rá dió Ju ven tus Zrt. je len leg a Bu da pest 89,5 MHz kör ze ti ke res ke del mi rá di ós mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal
ren del ke zik, amely a pá lyá za ti fel hí vás de fi ní ci ó ja sze rin ti ta pasz ta lat ka te gó ri á já nak meg fe lel, en nek meg fe le lõ en azt a
Mé dia ta nács a ma xi má lis 2 pont tal ér té kel te.

A Rá di ó so und Kon zor ci um Pá lyá zó ta pasz ta lat ként a Rá dió 1 Kft. 15 éves ta pasz ta la tát mu tat ta be, amely te kin tet tel
ar ra, hogy a Pá lyá zó ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zás, meg fe lel a ta pasz ta lat Pá lyá za ti Fel hí vás ban
sze rep lõ de fi ní ci ó já nak, így azt a Mé dia ta nács 1 pont tal ér té kel te.

A Mát ra Cent rum Kft. Pá lyá zó, il let ve a ben ne be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zá sok mé dia szol gál ta tá si 
jo go sult ság gal nem ren del kez nek. A Pá lyá zó ön élet raj zo kat csa tolt a rá di ó zás ban szer zett ta pasz ta lat iga zo lá sá ra, amely
a pá lyá za ti fel hí vás alap ján nem mi nõ sül ta pasz ta lat nak.

A Va la Mé dia Kft. Pá lyá zó, il let ve a ben ne be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zá sok mé dia szol gál ta tá si jo -
go sult ság gal nem ren del kez nek. A Pá lyá zó ön élet raj zo kat csa tolt a rá di ó zás ban szer zett ta pasz ta lat iga zo lá sá ra, amely a
pá lyá za ti fel hí vás alap ján nem mi nõ sül ta pasz ta lat nak.

A Lu ma la Ca sa Kft. Pá lyá zó, il let ve a ben ne be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ vál lal ko zá sok mé dia szol gál ta tá si
jo go sult ság gal nem ren del kez nek. A Pá lyá zó ta pasz ta lat ként az egyik be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tag ja mû sor -
gyár tói te vé keny sé gét je löl te meg, va la mint azt a mé dia szol gál ta tá si jo go sult sá got (Suns hi ne Rá dió Kft., Nyír egy há za
99,5 MHz), amely ben Õ be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik. A pá lyá za ti fel hí vás alap ján a fen ti ek nem mi nõ sül nek
ta pasz ta lat nak.

A Rá dio Szol nok Kon zor ci um az egyéb, a Tör vény 96. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada tok (ma xi má li san 2 pont)
te kin te té ben PS, PI, RT, CT, AF szol gál ta tást,

a Mát ra Cent rum Kft. PS, PI, RT, TA, TP, M/S, PTY, DI  szol gál ta tást,
a Rá dió Ju ven tus Zrt. PS, PI, RT, CT, CT, TA, PTY, AF szol gál ta tást ,
a Va la Mé dia Kft. PS, PI, CT szol gál ta tást,
a Lu ma la Ca sa Kft. pe dig PS, PI, RT,CT, TP, TA szol gál ta tást vál lalt.
A Mé dia ta nács ezért a ki egé szí tõ és ér ték nö ve lõ szol gál ta tá sok te kin te té ben va la mennyi Pá lyá zó vál la lá sát a ma xi má -

lis 2 pont tal ér té kel te.
Te kin tet tel ar ra, hogy a Rá di o so und Kon zor ci um, il let ve a Mát ra Cent rum Kft. kö zött a fen ti ek ben le ír tak sze rint pont -

egyen lõ ség ala kult ki, ezért a Mé dia ta nács a két Pá lyá zó mû sor ter vé nek össze ha son lí tá sát kö ve tõ en hoz ta meg dön té sét.
Te kin tet tel ar ra, hogy a Rá di ó so und Kon zor ci um Pá lyá zó a Rá dió 1 Kft. Bu da pest 103,9 MHz jo go sult sá gá val va ló

há ló zat ba kap cso ló dás ra irá nyu ló an nyúj tot ta be Aján la tát, és na pi 4 óra sa ját mû sort kí ván ad ni, míg a Mát ra Cent rum
Kft. ön ál ló jo go sult ság ra nyúj tot ta be Aján la tát, így na pi 24 órá ban sa ját mû sort ad na, ezért a Mé dia ta nács úgy ítél te
meg, hogy a Pá lyá za ti Fel hí vás alap ve tõ cél já nak, az adott te le pü lés rá di ós pi a ca sok szí nû sé ge meg te rem té se kö ve tel mé -
nyé nek összes sé gé ben a Mát ra Cent rum Kft. Aján la tá ban be mu ta tott mû sor terv fe lel meg leg job ban.

Össze sít ve a Pá lyá zók ál tal tett Aján la tok nak fent meg ál la pí tott ér té két, a Pá lyá za ti Aján la tok sor rend jét, és az aján la -
tok ér té ke lé sé nek rész pont szá mai a kö vet ke zõ:  

Pá lyá zó ne ve Díj aján lat

Mû sor terv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)

Ta pasz ta lat
(max. 2 pont)

Ki egé szí tõ,
ér ték nö ve lõ
szol gál ta tás         

(max. 2 pont)

Össze sen
He lyi köz éle ti mû -
sor szá mok ará nya
az éj sza kai órák

nél kü li he ti át la gos
mû sor idõ ben

Mû sor terv
(max. 10 pont)

Ra dio So und Kft. 20 pont 20 pont 6 pont 1 pont 2 pont 49 pont

Rá di ó so und Kon zor ci um 20 pont 20 pont 6 pont 1 pont 2 pont 49 pont

Mát ra Cent rum Kft. 17 pont 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 49 pont

Rá dió Ju ven tus Zrt. 11 pont 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 45 pont

Va la Mé dia Kft. 14 pont 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 46 pont

Lu ma la Ca sa Kft. 12 pont 20 pont 10 pont 0 pont 2 pont 44 pont

A Pá lyá za ti Fel hí vás 3.4.3.2. sza ka sza sze rint: 

A Tes tü let a leg ma ga sabb pont szá mot el érõ pá lyá zót nyil vá nít ja nyer tes nek.
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Az Mttv. 216. §-a alap ján a Mé dia ta nács az anya gi jo gi sza bá lyok te kin te té ben a Pá lyá za ti Aján la tok ér té ke lé se so rán
az Rttv., az Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek, va la mint a Mis kolc 101,6 MHz vo nat ko zá sá ban ki írt Pá lyá za ti Fel hí vás ren -
del ke zé sei sze rint járt el, az el já rá si sza bá lyok te kin te té ben vi szont az Mttv. ren del ke zé se it al kal maz ta.

A Mé dia ta nács az Mttv.  62. § (1) sze rint meg ál la pí tot ta, hogy az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 2010. má jus 13-án
meg je lent, az Rttv. 41. § alap ján pá lyáz ta tott Mis kolc 101,6 MHz kör ze ti rá di ós jo go sult ság hasz no sí tá sá ra meg in dí tott
pá lyá za ti el já rás ered mé nyes és Pá lyá za ti El já rás nyer te se Mát ra Cent rum Kft.  

A Mé dia ta nács dön té sét az Mttv. 216. § (1) be kez dés és (2) be kez dés b) pont ja alap ján ha tó sá gi el já rás ban hoz ta meg. 

Az Mttv. 62. § (1) be kez dé se alap ján, a Mé dia ta nács ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a pá lyá za ti el já rás ered mé -
nyes vol tát, és a pá lyá za ti el já rás nyer te sét. 

A Mé dia ta nács ha tás kö re és il le té kes sé ge az Mttv. 48. § (3) be kez dé sén, a 132. § b) pont ján és 182. § h) pont ján ala pul.

A Mé dia ta nács az Mttv. 62. § (4) be kez dé se alap ján a ha tá ro za tát a pá lyá zók kal öt na pon be lül köz li, va la mint a pá lyá -
za ti fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don nyil vá no san köz zé te szi.

A ha tá ro zat el le ni jog or vos la ti le he tõ ség rõl tör té nõ tá jé koz ta tás az Mttv.  62. § (5) be kez dé sén alap szik.

Az Mttv. 63. § (1) be kez dé se alap ján a Mé dia ta nács a dön tés a nyer tes sel va ló köz lé sé vel egy ide jû leg a pá lyá zat nyer -
te sé vel va ló ha tó sá gi szer zõ dés kö tés ér de ké ben hi va tal ból ha tó sá gi el já rást in dít. E ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide -
je negy ven öt nap.

Az el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
(Ket.) 153. § (2) be kez dé se sze rin ti el já rá si költ ség nem me rült fel.

Pá lyá za ti fel hí vás

„A NÉPMÛVÉSZET IFJÚ MESTERE”

cím el nye ré sé re

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ösz tö nöz ni kí ván ja a fi a ta lok nép mû vé sze ti elõ adói, tu do má nyos és al ko tó te vé -
keny sé gét; a ma gyar nem ze ti és a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi ha gyo má nyok ápo lá sát, to vább él te té sét. Ezen szán dé ka ki -
fe je zé se ként az érin tett szak mai szer ve ze tek kel és ál la mi in téz mé nyek kel egyet ér tés ben min den év ben pá lyá za tot ír ki a
„Nép mû vé szet If jú Mes te re” cím el nye ré sé re. Az el is me ré se ket a több ször mó do sí tott 3/1999. (II. 24.), a kul tú ra te rü le -
tén ado má nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb dí jak ról szó ló NKÖM ren de let 16. § (1–4.) pont jai alap ján az au gusz tus 20-i ün -
nep sé gek so rán nyújt ják át az ar ra ér de mes pá lyá zók nak. 

Pá lyá za ti fel té te lek a 2011. év ben

Pá lyáz ni az aláb bi ka te gó ri ák ban le het:

I. ELÕADÓMÛVÉSZET
– hang sze res nép ze ne
– nép dal
– nép tánc
– nép me se

II. TÁRGYI ALKOTÓMÛVÉSZET
– fa ze kas
– fa ra gó (ké reg, sza ru, csont, fa, bú tor)
– gyer mek já ték-ké szí tõ
– ko vács
– né pi bú tor mû ves
– né pi ék szer ké szí tõ (fém, gyöngy, ló szõr)
– szûcs, bõr mû ves
– réz mû ves
– szal ma-, gyé kény-, csu hé- és vesszõ fo nó
– to jás fes tõ
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– mé zes ka lács-ké szí tõ
– tex til hím zõ, -szö võ (gyap jú, vá szon), ne mez-, vi se let-, pa szo mány ké szí tõ, csip ke ké szí tõ, kék fes tõ
– nép mû vé sze ti for ma- és mo tí vum kin cset hor do zó nagy mé re tû tár gyak, köz té ri tárgy együt te sek (ját szó té ri, ill. bel -

téri plasz ti kák, épí té sze ti meg ol dá sok) ter ve zõ je és ki vi te le zõ je
– a né pi hang szer ké szí tés for mai és funk ci o ná lis kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ hang sze rek, hang kel tõ esz kö zök ké -

szítõje

Pá lyá za ti kö ve tel mé nyek

I. Ál ta lá nos fel té te lek

A rész vé tel alap fel té te le – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let 16. § (1–4.) pont ja i nak ér tel mé ben – min den ka te gó ri á -
ban a 15 és 35 év kö zöt ti élet kor, az írás ban be nyúj tott szak mai ön élet rajz és egy leg alább 10 ol dal ter je del mû dol go zat.

Az ön élet rajz tar tal maz za a pá lyá zó ed di gi szak mai-mû vé sze ti te vé keny sé gé nek össze fog la lá sát. (In dít ta tá sa, mes te -
rei, je len le gi te vé keny sé ge; ed di gi szak mai ered mé nyei, jö võ be ni ter vei, cél ki tû zé sei.)

A dol go zat tal a pá lyá zó el mé le ti is me re te i rõl ad szá mot. En nek té má ja le het: 
– elõ adó mû vé sze ti ka te gó ri á ban a pá lyá zó ál tal vá lasz tott táj egy ség (fa lu) adat köz lõ egyé ni ség mû vé sze te; egy bi zo -

nyos mû faj (dal lam tí pus) elõ adói stí lus jegy elem zé se stb. A dol go zat író ja fog lal ja össze a té má val kap cso la tos gyûj tõi
te vé keny sé gét, an nak mód sze rét, szak iro dal mi és ar chí vu mi tá jé ko zott sá ga mel lett az élõ nép ha gyo mány hoz fû zõ dõ sze -
mé lyes él mé nye it is.

– tár gyi al ko tó mû vé szet ka te gó ri á ban a pá lyá zó nak az ál ta la meg is mert táj egy sé gek rõl, stí lu sok ról szer zett el mé le ti,
tech no ló gi ai is me re tei, gya kor la ti jár tas sá ga; az ezt bi zo nyí ta ni hi va tott pá lya mun kák szak mai elem zé se, szak raj za.
A dol go zat író ja in do kol ja meg té ma vá lasz tá sát is.

A dol go za to kat leg alább 10 ol dal [13-as be tû nagy ság, 1,5-es sor tá vol ság (10 ezer ka rak ter)] ter je de lem ben, gé -
pelt/nyom ta tott, fû zött for má ban, két pél dány ban kér jük be nyúj ta ni. Kér jük, aki nek mód já ban áll, elekt ro ni kus vál to za -
tot is küld jön be a Ha gyo má nyok Há za il le té kes mun ka tár sá nak. Az eh hez szük sé ges in for má ci ók a http://www.ha gyo -
ma nyok ha za.hu/hh/pa lya za tok/ cí men ta lál ha tók. A pá lya mun ká kat szak ér tõ zsû ri bí rál ja el, en nek ered mé nyé rõl min -
den pá lyá zó írá sos ér té ke lést kap. Elõ adó-mû vé sze ti ka te gó ri á ban a meg fe le lõ szín vo na lú dol go zat be nyúj tá sa elõ fel té -
te le a gya kor la ti be mu tat ko zás nak! (Se gít ség kép pen le he tõ sé get biz to sí tunk a ko ráb bi évek el fo ga dott dol go za ta i nak
meg te kin té sé re.)

II. Spe ci á lis fel té te lek

Gya kor la ti meg mé ret te tés:

I.  ELÕADÓMÛVÉSZETI ka te gó ri án be lül:

–  Hang sze res nép ze ne és nép dal ese té ben a pá lyá zó az öt nagy nép ze nei di a lek tus ból (du nán tú li, fel sõ ma gyar or szá gi, 
nagy al föl di, er dé lyi, mold vai – ld. Se bõ Fe renc: Nép ze nei ol va só könyv 38. ol dal) há rom kü lön bö zõ táj egy ség anya gá val
ké szül jön. (A ki sebb te rü le ten el ter jedt hang sze rek ese té ben – pl. te ke rõ, ko boz, tam bu ra stb. – a di a lek tu sok sze rin ti jár -
tas ság szá mon ké ré sét ter mé sze te sen az adott hang sze rek sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ en kell ér tel mez ni.) A há rom ból két
(egyen ként kb. 5 per ces) pro duk ci ót kell kö zön ség elõtt, elõ adás sze rû en be mu tat ni. A mû sor szá mok egyi ke a le adott
dol go zat té má já hoz kap cso ló dó le gyen, a má si kat a zsû ri a hely szí nen vá laszt ja ki a fenn ma radt két di a lek tus ból.

–  Szó lis ta ként éne ke sek és a kö vet ke zõ hang sze re sek in dul hat nak: he ge dûs, cim bal mos, fu ru lyás, du dás, te ke rõs,
tam bu rás, ci te rás, kob zás, kla ri né tos, tá ro ga tós.

–  Egyéb (kí sé rõ) hang sze re sek ha gyo má nyos össze té te lû hang sze res cso port ban, ze ne ka ri tag ként ve het nek részt a
pá lyá za ton. (Ter mé sze te sen er re az elõbb fel so rolt hang sze re sek nek is le he tõ sé gük van, amennyi ben nem kí ván nak szó -
lis ta ként in dul ni.)

–  A hang sze res szó lis ták kí sé ret tel is sze re pel het nek, az éne kes pá lyá zók leg alább egyik mû sor szá ma kí sé ret nél kü li
le gyen.

–  Nép tánc ka te gó ri á ban pá lyáz ni egyé ni leg, il let ve pár ban le het. (Az er re vo nat ko zó szán dé kot egy ér tel mû en kell fel -
tün tet ni a Pá lyá za ti adat la pon. A pár ban pá lyá zók kü lön-kü lön adat la pot tölt se nek ki, de kö zös dol go za tot ad ja nak be.) 
A pá lyá zó a há rom nagy tánc di a lek tus (du nai, ti szai, er dé lyi – ld. Mar tin György: Ma gyar tánc tí pu sok és tánc di a lek tu sok 
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20–27., 56–130. ol dal) egy-egy ál ta la vá lasz tott táj egy sé gé nek jel lem zõ tánc tí pu sa i val ké szül jön. Ezek bõl két (egyen -
ként kb. 5 per ces) pro duk ci ót kell kö zön ség elõtt, elõ adás sze rû en, a táj egy ség nek meg fe le lõ vi se let ben be mu tat nia.
Az el sõ mû sor szám a le adott dol go zat té má já hoz kap cso lód jon, a má so di kat a zsû ri vá laszt ja ki a hely szí nen a fenn ma -
radt két di a lek tus ból. (Ez utób bi szá mon ké ré se a pá lyá zó ál ta lá nos táj egy sé gi jár tas sá gá nak fel mé ré sét szol gál ja.) 

–  A ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek tag jai – hang sze re sek, éne ke sek, tán co sok egy aránt – há rom
(egyen ként kb. 5 per ces) pro duk ci ó val ké szül je nek. Eb bõl egy ér te lem sze rû en a dol go zat té má já hoz kap cso ló dó le gyen,
a má sik ket tõ le het két kü lön bö zõ di a lek tus ból szár ma zó ma gyar- és / vagy anya or szá gi. A di a lek tus-be osz tást ter mé sze -
te sen az adott tánc anyag nak meg fe le lõ en kell ér tel mez ni. A há rom mû sor szám ból ket tõt kell kö zön ség elõtt, elõ adás sze -
rû en (tán co sok nak a táj egy ség nek meg fe le lõ vi se let ben) be mu tat ni uk. Az egyik a dol go za ta té má já ul vá lasz tott nem ze ti -
sé gi anyag, a má si kat a zsû ri je lö li ki a hely szí nen. (A ha tá ron tú li ma gyar pá lyá zók ra nem ezek, ha nem a ma gyar or szá gi -
ak ra is ér vé nyes fel té te lek vo nat koz nak.)

–  Pró ba le he tõ sé get (és tán co sok ré szé re ze ne kart) a hely szí nen biz to sí tunk, a kü lön le ges igé nye ket kér jük kü lön, elõ re
je lez ni.

–  Nép mese ka te gó ri á ban a pá lyá zó nak két szö ve get kell – a ha gyo má nyos ma gyar me se mon dás stí lu sá ban, vá lasz tá sa 
sze rint, il let ve a gyûj tött anyag nak meg fe le lõ en – kö zön ség elõtt el mon da nia (lásd: Raf fai Ju dit: A ma gyar me se mon dás
ha gyo má nya). Az egyik a le adott dol go zat ban le írt té má hoz kap cso lód jon, a má si kat a zsû ri a hely szí nen vá laszt ja ki a
pá lyá zó ál tal be nyúj tott re per to ár ból. A be nyúj tott lis ta (a pá lyá zó me se mon dói al ka tá nak és te vé keny sé gé nek meg fe le -
lõ en) tar tal maz zon a nép me se kü lön bö zõ, fon to sabb mû fa ja i ból egy-egy szö ve get (pl. tün dér me se, no vel la me se, le gen -
da me se, ál lat me se, csa li me se, igaz tör té net). (Lásd: Nép raj zi Le xi kon III. 739.)

II.  A TÁRGYI ALKOTÓMÛVÉSZET ka te gó ri á ban a pá lyá zó nak vá lasz tott szak ágá ban 5 egye di tár gyat, vagy egy
funk ci o ná li san össze tar to zó tárgy cso por tot, vagy egy 5 da rab ból ál ló tárgy cso por tot kell be kül de nie, ki vé tel ez alól a to -
jás fes tõ ka te gó ria, ahol a pá lyá zó nak 20 db pá lyá za ti anya got kell be ad nia. (Fon tos: ha a be adott pá lyá za ti anyag szá ma
nagy mér ték ben el tér a ki írás tól, a pá lyá za ti anya got a zsû ri el uta sít hat ja az ér té ke lé sen.)

Nagy mé re tû tár gyak és köz té ri tárgy együt te sek ké szí tõi a pá lya mun ká kat áb rá zo ló, leg alább A/4 for má tu mú fény ké -
pe ket küld je nek be. Bú tor ké szí tõk – amennyi ben le he tõ sé gük van a be szál lí tás ra – tel jes bú tor együt tes sel pá lyáz za nak.
Ha ez nem meg old ha tó, ak kor a szem lé le tes A/4-es fény ké pek mel lett két rep re zen ta tív tár gyat be kül de ni szí ves ked je -
nek. Az al ko tók ön ál ló ter ve zés sel, a né pi al ko tó mû vé szet ha gyo má nya i ra épí tõ, vagy azt fel hasz ná ló tár gyak kal pá lyáz -
hat nak. 

A be adott tár gyak ból – a zsû ri ér té ke lé se alap ján – ki ál lí tás ke rül meg ren de zés re au gusz tus kö ze pén. A be adott tár -
gyak vissza adá sá ra – amennyi ben ki ál lí tás ra ke rül tek – csak a ki ál lí tás bon tá sát kö ve tõ en ke rül het sor.

III.  A pá lyá za tok be nyúj tá sa

A pá lyá za to kat (az ön élet raj zot és dol go za tot, tárgy al ko tók nál a pá lyá zat ra be ne ve zett tár gya kat is) 2011. má jus 6-ig
be ér ke zõ en kell el jut tat ni a Ha gyo má nyok Há za Nép mû vé sze ti Mód szer ta ni Mû he lyé nek cí mé re (1011 Bu da pest,
Corvin tér 8.) pos tai úton vagy sze mé lye sen (mun ka na po kon H–Cs: 9–16, P: 9–14 óra kö zött). Mel lé kel ni kell to váb bá
egy, a pá lyá zó ada ta it tar tal ma zó pá lyá za ti adat la pot is (amely le tölt he tõ for má tum ban meg ta lál ha tó a www.ha gyo ma -
nyok ha za.hu hon la pon).

IV. A pá lyá za tok ér té ke lé se

A tárgy al ko tók pá lyá za ta i nak nyil vá nos ér té ke lé se (kon zul tá ció a zsû ri vel) má jus vé gén vár ha tó. Az ér té ke lés pon tos
idõ pont já ról a Ha gyo má nyok Há za ér te sí ti a pá lyá zó kat.

Az elõ adó-mû vé sze ti ka te gó ri á ban a szín pa di meg mé ret te tés va la mennyi pá lyá zó nak egy idõ ben, egy kö zös mû sor
ke re té ben lesz. Ezt kö ve ti még azon a na pon az össze tett ér té ke lés. A szín pa di meg mé ret te tés és az ér té ke lés pon tos –
vár ha tó an má jus vé gi – idõ pont já ról a Ha gyo má nyok Há za a dol go za tok ér té ke lé se után ér te sí ti a pá lyá zó kat. 

A pá lyá za tok kal kap cso lat ban fel me rü lõ kér dé sek re kész ség gel vá la szol nak a Ha gyo má nyok Há za Nép mû vé sze ti
Mód szer ta ni Mû he lyé nek mun ka tár sai a +361 225-6086-os (nép ze ne, nép tánc), a +361 225-6053-as (nép me se), il let ve a
+361 225-6065-ös (kéz mû ves ség) te le fon szá mon, mun ka na po kon (H–Cs: 9–16, P: 9–14 óra kö zött).

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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PÁLYÁZATI ADATLAP A 2011. ÉVBEN
a „Nép mû vé szet If jú Mes te re” cím hez

A pá lyá zó ne ve:  szü le té si éve: 

cí me:   

te le fon szá ma:  e-ma il cí me:  

Pá lyá za ti ka te gó ri á ja, a pá lyá zás mód ja (a meg fe le lõ alá hú zan dó):

I. ELÕADÓMÛVÉSZET

–  hang sze res nép ze ne: szó lis ta ként / a/az ………………………………….. ze ne kar  tag ja ként
–  nép dal: szó lis ta ként / a/az …………………………..…. ének együt tes tag ja ként
–  nép tánc: egyé ni leg / pár ban (…………………………………………….val/-vel)
–  nép me se

Dol go za tá nak cí me, té má ja:

Szín pa di pro duk ci ói:      
1.     
2.     
3.     

II. TÁRGYI ALKOTÓMÛVÉSZET

–  fa ze kas
–  fa ra gó (ké reg, sza ru, csont, fa, bú tor)
–  gyer mek já ték-ké szí tõ
–  ko vács
–  né pi bú tor mû ves
–  né pi ék szer ké szí tõ (fém, gyöngy, ló szõr)
–  szûcs, bõr mû ves
–  réz mû ves
–  szal ma-, gyé kény-, csu hé- és vesszõ fo nó
–  to jás fes tõ
–  mé zes ka lács-ké szí tõ
–  tex tilhím zõ, -szö võ (gyap jú, vá szon), ne mez-, vi se let-, pa szo mány ké szí tõ, csip ke ké szí tõ, kék fes tõ
–  nép mû vé sze ti for ma- és mo tí vum kin cset hor do zó nagy mé re tû tár gyak, köz té ri tárgy együt te sek (ját szó té ri, ill. bel téri

plasz ti kák, épí té sze ti meg ol dá sok) ter ve zõ je és ki vi te le zõ je
–  a né pi hang szer ké szí tés for mai és funk ci o ná lis kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ hang sze rek, hang kel tõ esz kö zök ké -

szí tõ je

Dol go za tá nak cí me, té má ja:     

A pá lyá za ti fel té te le ket és a pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat ma gam ra néz ve el fo ga dom:

……………………, 2011. ……………………….

alá írás
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Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé ny oktatói álláshelyeinek betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és 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, an nak vég re haj tá sá ról és a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

A PANNON EGYETEM

pá lyá za tot hir det a

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Nagy ka ni zsai Kam pu sza

tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si ál lá sá nak be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta a Tu riz mus föld rajz alap jai, Ma gyar or szág tu riz mus föld raj za, Nem zet kö zi tu -
riz mus föld rajz, K + F és az in no vá ció gaz da ság ta na c. tár gyak ok ta tá sa. Ve gyen részt a kép zé si prog ra mok to vább fej -
lesz té sé ben, kap cso lód jon be a kam pu szon fo lyó ku ta tá sok ba.

A pá lyá zó ren del kez zék a gaz dál ko dás és szer ve zés tu do má nyok te rü le tén PhD fo ko zat tal, va la mint a Nagy ka ni zsai
Kam pu szon a fen ti tár gyak ok ta tá sá ban szer zett ta pasz ta lat tal, né met nyelv bõl leg alább kö zép fo kú, ál la mi lag el is mert
komp lex nyelv vizs gá val.

Elõnyt je lent a Nagy ka ni zsa gaz da sá gi kör ze té ben lé võ gaz da sá gi, tár sa dal mi szer ve ze tek kel va ló szak mai kap cso lat.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák: pe da gó gi ai és di dak ti kai is me re tek, hall ga tó-ori en tált ság, kre a ti -
vi tás, fe le lõs ség ér zet, pro duk ti vi tás, el kö te le zett ség.

A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 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. szep tem ber 30. 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 va ló 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].

A PANNON EGYETEM

pá lyá za tot hir det a

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Nagy ka ni zsai Kam pu sza

tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si ál lá sá nak be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta a Tu riz mus mar ke ting, Te rü let fej lesz tés, Tu risz ti kai ter mé kek fej lesz té se,
Egész ség tu riz mus c. tár gyak ok ta tá sa. Ve gyen részt a kép zé si prog ra mok to vább fej lesz té sé ben, kap cso lód jon be a kam -
pu szon fo lyó ku ta tá sok ba.

A pá lyá zó ren del kez zék a gaz dál ko dás és szer ve zés tu do má nyok te rü le tén PhD fo ko zat tal, va la mint a Nagy ka ni zsai
kam pu szon a fen ti tár gyak ok ta tá sá ban szer zett ta pasz ta lat tal, né met nyelv bõl leg alább kö zép fo kú, ál la mi lag el is mert
komp lex nyelv vizs gá val.

Elõnyt je lent a Nagy ka ni zsa gaz da sá gi kör ze té ben lé võ gaz da sá gi, tár sa dal mi szer ve ze tek kel va ló szak mai kap cso lat.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák: pe da gó gi ai és di dak ti kai is me re tek, hall ga tó-ori en tált ság, kre a ti -
vi tás, fe le lõs ség ér zet, pro duk ti vi tás, el kö te le zett ség.

A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 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. szep tem ber 30. 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 va ló 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].

598 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám



A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Nagy ka ni zsai Kam pu szá ra
rész mun ka ide jû (87 órás)  egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ egye te mi ta nár fel ada ta el sõ sor ban a Gaz da ság szo ci o ló gia, Üz le ti kom mu ni ká ció tan tár gyak ok ta tá sa.
Emel lett ve gyen részt a kép zé si prog ra mok to vább fej lesz té sé ben, kap cso lód jon be a kam pu szon fo lyó ku ta tá sok ba, va la -
mint épít sen ki nem zet kö zi hall ga tói-ok ta tói kap cso la to kat.

A pá lyá zó ren del kez zék egye te mi vég zett ség gel, dok to ri és ha bi li tá ci ós fo ko zat tal, az ok ta tan dó tár gyak té ma kö ré ben
Nagy ka ni zsán szer zett ku ta tá si és ok ta tá si ta pasz ta lat tal, to váb bá több eu ró pai nyelv ben va ló jár tas ság gal.

Elõnyt je lent a kul tú ra- és mû vé szet szo ci o ló gia, a la kás kul tú ra, a vi zu á lis kul tú ra, a vi zu á lis kom mu ni ká ció ku ta tá si
té ma kö ré ben meg lé võ ta pasz ta lat.

To váb bi elõnyt je lent: hall ga tó-ori en tált ság, kre a ti vi tás, fe le lõs ség ér zet, pro duk ti vi tás, el kö te le zett ség.
A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 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. szep tem ber 30. 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 va ló 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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Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyeinek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

 Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Csong rád Vá ros 
Ön kor mány za ta
6640 Csong rád, 
Kos suth tér 7. 
Tel.: (63) 571-904 
Fax: (63) 571-901

Csong rá di Óvo dák és
Böl csõ dék Igaz ga tó sá ga 
6640 Csong rád, 
Temp lom u. 4–8. 
Óvo da ve ze tõ

Lf.: össze vont in téz mény
in téz mény ve ze tõi fel ada -
ta i nak el lá tá sa. Az in téz -
mény (böl csõ de, óvo da) 

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., vgy., köz ok ta tás-
ve ze tõi szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 90 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma -
ti kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l mó -
dunk ban meg je len tet ni.



1 2 3 4

te vé keny sé gé nek ter ve zé -
se, szer ve zé se, irá nyí tá sa
és el len õr zé se. Az in téz -
mény szak mai ve ze té se, 
a mun kál ta tói jog kö rök
gya kor lá sa.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vég zett sé get iga zo ló om.,
b., szak mai ön., vpr. 
f.: dr. Kõ rö si Ti bor 
pol gár mes ter 
Tel.: (63) 571-951 
Dió sze gi Fran cis ka, a
Hu mán po li ti kai Iro da
ve ze tõ je 
Tel.:  (63) 571-904 

Haj dú do rog Vá ros 
Ön kor mány za ta
4087 Haj dú do rog, 
To ka ji út 4.
Tel.: (52) 572-135
Fax: (52) 572-054 

Egye sí tett Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo dák
4087 Haj dú do rog,
Sa rok u. 1. 
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év – a
Kö zokt.tv. 18. § (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – óvo da-
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: leg ké sõbb a kép vi se lõ- 
tes tü let 2011. jú li u si ülé sén. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel – kü -
lönös te kin tet tel a kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás ra, vég zett -
sé get iga zo ló hi te les om., b.,
ed di gi mun ka vi szony ról,
jog vi szony ról szó ló iga zo-
lá sok. 
A pá lyá za tot „In téz mény ve -
ze tõi pá lyá zat Egye sí tett
Nap kö zi Ott ho nos Óvo dák”
meg je lö lés sel, va la mint az
in téz mény ne vé nek fel tün te -
té sé vel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Haj dú do rog Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
f.: Czif rá né dr. Ur gyán Ilo na 
jegy zõ 

Kál ló Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2175 Kál ló, 
Kos suth u. 16. 
Tel.: (32) 577-001 
Fax: (32) 477-407 
E-ma il: hi va tal@kal lo.hu 

Nap ra for gó Óvo da
2175 Kál ló, 
Kos suth u. 16. 
2177 Er dõt ar csa, 
Dó zsa u. 7. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, szgy., ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
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Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû köd te té sé nek biz -
to sí tá sa, ve ze tõi fel ada tok 
el lá tá sa. 

Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 
30 na pon be lül. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le tel tét kö ve tõ el sõ
ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés bí rál ja el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló dip -
lo ma, vagy an nak hi te les
má so la ta, rész le tes szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, b., nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá za tot írás ban és
CD-n, sze mé lye sen vagy
pos tai úton, va la mint elekt -
ro ni kus úton, „Óvo da ve ze -
tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Iva no vics Ist ván 
pol gár mes ter

Nyír lu gos Vá ros 
Ön kor mány za ta 
4371 Nyír lu gos, 
Sza bad ság tér 1. 
Tel./fax: (42) 388-804, 
(42) 388-802 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
4371 Nyír lu gos, 
Sza bad ság tér 4. 
Óvo da ve ze tõ 

A Kö zokt.tv. alap ján
egye te mi vagy fõ is ko lai
szak mai v., 5 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül. 
Pe hi: a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott vé le mé nye zé si
ha tár idõ be tar tá sá val, a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak ál -
tal ké szí tett jegy zõ köny vek
meg ér ke zé sét kö ve tõ ren des 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 
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be jegy zés men tes, 30 nap nál
nem ré geb bi b., szak mai
vég zett sé get és szgy-t iga -
zo ló om., nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
Pc.: Ho vánsz ki György 
pol gár mes ter 

Orosz lány Vá ros 
Ön kor mány za ta 
2840 Orosz lány, 
Rá kó czi Fe renc út 78. 
Tel.: (34) 361-444 
Fax: (34) 361-182

Orosz lány Vá ros Óvo dái 
2840 Orosz lány, 
Bán ki D. u. 67. 
Óvo da ve ze tõ 

Jog sza bály sze rint, az
adott köz ok ta tá si in téz -
mény tí pus nak meg fe le lõ
szak irá nyú v., szak vizs ga, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., si ke res pá lyá zat
ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. márc. 31. 
Pe hi: leg ké sõbb 
2011. máj. 24. 
Jut ta tás: ill., ma ga sabb vp. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vpr., om., b., ön., adat vé del -
mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton és e-mai -
len kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Dr. Zá go nyi Éva 
jegy zõ 
E-ma il: far kas ne.bmo ni -
ka@orosz lany.hu 
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Hu mán Szol gál ta tá sok 
Osz tá lya 
Tel.: (34) 361-444/170 m.

A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 18. 

Ózd Vá ros 
Ön kor mány za ta 
3600 Ózd, 
Vá ros ház tér 1. 
Tel.: (48) 574-100 
Fax: (48) 572-250 

Vá ros köz pon ti 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
3600 Ózd,
Ka to na Jó zsef út 7. 
Óvo da ve ze tõ 

Fõ is ko lai pe da gó gi ai v.,
pe da gó gus szak vizs ga, 
5 év szgy. 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill., vp. ren de let
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
om., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b. 
Pc.: Ózd Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és
Sport Osz tály
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Al só zsol ca Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3571 Al só zsol ca, 
Kos suth L. út 138. 

Her man Ot tó 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
3571 Al só zsol ca, 
Kas sai út 23. 
Igaz ga tó 

Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ en az in -
téz mény tör vé nyes
mû köd te té se.

Fel sõ fo kú is ko lai v. 
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 2. 
Pe hi: 2011. jún. 22.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: a leg alább 5 év szgy-t
iga zo ló szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, vég zett sé get iga zo ló
om., b., nyi lat ko zat a pá -
lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
Pc.: Zsí ros Sán dor né 
pol gár mes ter 

Baj Köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2836 Baj, 
Pe tõ fi Sán dor u. 50. 
Tel./fax: (34) 488-597

Szent Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la 
2836 Baj, 
Bé ke u. 2. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény in téz -
mény ve ze tõi fel ada ta i nak
el lá tá sa a Kö zokt.tv. 55. §
(2) be kez dé se alap ján.

Bün tet len elõ élet, fõ is ko lai
szin tû pe da gó gus v., 
leg alább 5 év szgy. 
A ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó val 
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg-
bí zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 
Elõny: né met nem ze ti sé gi
nyelv is me re te, köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 15. 
A pá lyá za tok nak a be nyúj -
tás ha tár ide jé ig be kell
ér kez ni. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat
el bí rá lá sá ra Baj Köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le ti ülé se ke re té ben 
ke rül sor a Kö zokt.tv. 
102. § (3) be kez dé sé ben
fog lalt vé le mé nyek 
be szer zé sét kö ve tõ en.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló 
om., 30 nap nál nem ré geb bi 
b., szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, 
a pá lyá zó nyi lat ko za ta, 
mely sze rint a gyer me kek 
vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szó ló 
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1997. évi XXXI. tör vény
15. § (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok
ve le szem ben nem áll fenn, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot „Is ko la igaz -
ga tói pá lyá zat” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Baj Köz ség
Ön kor mány za ta 
f.: Schun der Ti bor 
pol gár mes ter, vagy 
dr. Ströc ker Re ná ta jegy zõ

A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. már ci us 

Bõ, Cher nel há za da mo nya,
Gór, Mes ter há za, Rép ce -
szent györgy, Tom pa lá dony 
és Si ma ság Köz sé gek Kép -
vi se lõ-tes tü le tei 
9625 Bõ, 
Szé che nyi u. 70. 
Tel.: (94) 586-015

Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
9625 Bõ, 
Köz tár sa ság tér 32. 
Igaz ga tó 

A Kö zokt.tv., a Korm. ren -
de let, va la mint az MKM
ren de let elõ írá sai sze rint,
fel sõ fo kú is ko lai pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za-
to kat a ne ve lõ tes tü le ti és
al kal ma zot ti kö zös ség 
vé le mé nye zi, mely nek 
ha tár ide je: 2011. jún. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: b., ké pe sí tést és egyéb 
fel té te le ket iga zo ló om.,
ön., vpr. 
Pc.: Ha jós At ti la, 
a Tár su lá si Ta nács 
el nö ke 

Bu da pest Fõ vá ros 
VIII. Ke rü let Jó zsef vá ro si
Ön kor mány zat 
1082 Bu da pest, 
Ba ross u. 63–67. 
Tel.: (1) 459-2212 
Fax: (1) 313-6696 

József vá ro si Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni Köz pont és
Ál ta lá nos Is ko la 
1084 Bu da pest, 
Tol nai L. u. 11–15. 
Igaz ga tó 

Fo gya té kos ság tí pu sa 
sze rin ti gyógy pe da gó gi ai
ta ná ri, kon duk to ri, kon duk -
tor-ta ní tói, te ra pe u ta v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá -
sá nak ha tár ide jé tõl szá mí -
tott 90 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. és 
a szak mai hely zet elem zés re  
épü lõ ke rü le ti fej lesz té sek -
hez iga zo dó in no va tív 
pe da gó gi ai el kép ze lé sek.

8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 605



1 2 3 4

A pá lyá zat ban ki e mel ten
je len jen meg az in téz mény
me ne dzse lé sé re irá nyu ló
ve ze tõi el kép ze lés. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
írás ban kell be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Jó zsef vá ro si
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Hu mán szol gál ta tá si 
Ügy osz tály, 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Iro da 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 15. 

Csög le Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8495 Csög le, 
Rá kó czi u. 188. 
Tel.: (88) 501-920 

Kö zös Fenn tar tá sú 
Ál ta lá nos Is ko lák, Óvo dák
és Könyv tár Szer ve ze te 
Igaz ga tó 

(Ador ján há za, Ege ral ja,
Csög le, Kis pi rit, Kis csõsz,
Kül sõ vat Köz sé gek kö zös
fenn tar tá sá ban mû kö dõ 
in téz mény.) 

Fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû ta ná ri v. és szak kép -
zett ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály 
sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val tör té nõ
ren del ke zés, il let ve be-
ván do rolt vagy le te le pe dett
stá tusz.
Ma ga sabb ve ze tõ be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó val 
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ba ki ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016.
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 29. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, b., szak mai vég zett -
sé get iga zo ló hi te les om., 
a pá lyá zó elõ ze tes kö te le -
zett ség vál la lá sa ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zó ként – a
2007. évi CLII. tv. 6. §
(„) be kez dé se sze rin ti 
idõ ben va gyonnyi lat ko-
za tot tesz, nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá -
ról, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá za tot aján lott 
pos tai kül de mény ként,
„KÁOKSZ Igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc., f.: Kiss né 
Kiss Zsu zsan na 
kör jegy zõ
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Egy há zas fa lu 
és Rép ce sze me re Köz sé gek 
Ön kor mány za ta i nak 
Kép vi se lõ-tes tü le tei 
9473 Egy há zas fa lu, 
Fõ u. 89. 
Tel.: (99) 366-100 

Si mo nyi Ká roly 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
9473 Egy há zas fa lu, 
Fõ u. 76–78. 
Igaz ga tó 

Fõ is ko lai v., 5 év szgy.,
si ke res pá lyá zat ese tén 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill., vp. 
Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, om., b., adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
Pc.: Sán dor Jó zsef 
Egy há zas fa lu Köz ség 
pol gár mes te re

Encs Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3860 Encs, 
Pe tõ fi út 75. 
Tel.: (46) 385-611 
Fax: (46) 385-943

Aba Sá mu el Szak is ko la 
Igaz ga tó

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga. 
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap: 2011. márc. 28. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a kép vi se lõ-tes tü le ti bí -
rál ja el jog sza bály sze rint. 
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz -
té si el kép ze lés sel, b.,
rész le tes szak mai ön., 
ké pe sí tést iga zo ló om. 
Pc.: Encs Vá ros 
Ön kor mány za ta 

Haj dú do rog Vá ros 
Ön kor mány za ta 
4087 Haj dú do rog, 
To ka ji út 4. 
Tel.: (52) 572-135 
Fax: (52) 572-054 

2. szá mú Ál ta lá nos Is ko la 
4087 Haj dú do rog, 
Ná ná si u. 11. 
Igaz ga tó 

Szak irá nyú gyógy pe da gó -
gi ai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év – a Kö zokt.tv.
18. § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: leg ké sõbb a 
kép vi se lõ-tes tü let 
2011. jú li u si ülé sén. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
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A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel – kü lö nös te kin tet tel
a kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás ra, vég zett sé get iga zo ló
hi te les om., b., ed di gi mun -
ka vi szony ról, jog vi szony -
ról szó ló iga zo lá sok.

A pá lyá za tot „In téz mény -
ve ze tõi pá lyá zat 2. szá mú
Ál ta lá nos Is ko la” meg je lö -
lés sel, va la mint az in téz -
mény ne vé nek fel tün te té sé -
vel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Haj dú do rog Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
f.: Czif rá né 
dr. Ur gyán Ilo na
jegy zõ 

Isa szeg Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2117 Isa szeg, 
Rá kó czi u. 45. 
Tel.: (28) 583-105 
Fax: (28) 583-118 

Klap ka György 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2117 Isa szeg, 
Kos suth L. u. 85. 
Igaz ga tó 

Fel sõ fo kú is ko lai v., 
szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év szgy., 
ma gyar ál lam pol gár ság, 
18. élet év be töl té se, 
bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap: 
2011. márc. 25. 
Pe hi: 2011. má ju si 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: a leg fon to sabb 
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai ön., is ko lai
vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, b., nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya -
lá sá ról, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban, 
pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként, „Is ko la igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Hat va ni Mik lós 
pol gár mes ter 
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f.:  dr. Szé kely né 
Op re Má ria 
köz ok ta tá si re fe rens 
2117 Isa szeg, 
Rá kó czi u. 14. 
Tel.: (28) 584-590 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 25. 

Ken de res Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
5331 Ken de res, 
Szent Ist ván út 56. 
Tel.: (59) 328-109 

Ken de re si Szak is ko la, 
Kö zép is ko la és Kol lé gi um 
5331 Ken de res, 
Szent Ist ván út 27. 
Igaz ga tó 

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett szgy. 
a jog sza bá lyi elõ írás nak
meg fe le lõ en, bün tet len elõ -
élet, va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa. 
Elõny: 3–5 év vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 2. 
Pe hi: 2011. júl. 29. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, b., vég zett sé get 
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban, „Pá lyá zat” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Pá dár Lász ló né
pol gár mes ter 
f.: dr. Gasz par jan Ka ren
jegy zõ 
Tel.: (59) 328-214 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 24. 

Len ti Vá ros Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8960 Len ti, 
Zrí nyi Mik lós u. 4. 
Tel.: (92) 553-900 
Fax: (92) 553-957 

Vö rös marty Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la 
8960 Len ti, 
Vö rös marty u. 30. 
Igaz ga tó 

Lf.: fel ada ta az in téz mény
ren del te tés sze rû mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sa, a mun ka -
terv ben meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sá nak
meg szer ve zé se. Gon dos ko -
dik az in téz mény ben fo lyó
szak mai te vé keny ség fel té -
te le i rõl. Ko or di nál ja az 
in téz mény ben fo lyó pe da -
gó gi ai te vé keny sé get.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges – a Kö zokt.tv.
17. § (1)–(2) be kez dé sé ben 
fel so rolt – fel sõ fo kú is ko lai 
v. és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, má sod -
szor és to váb bi al ka lom mal
tör té nõ meg bí zás ese tén a
pe da gó gus szak vizs ga ke -
re té ben szer zett in téz mény -
ve ze tõi szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 18. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze -
rint, egyéb jut ta tá sok jog -
sza bály alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., 
rész le tes szak mai ön., 
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, a leg alább 
5 év szgy-t iga zo ló 
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El len õr zi az in téz mény ben
fo lyó te vé keny sé gek, fog -
lal ko zá sok, ren dez vé nyek
fo lya ma tát, szín vo na lát.
Fe le lõs az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö dé -
sé ért, a sza bály sze rû
va gyon ke ze lé sért és a 
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért.
Össze ál lít ja és el ké szí ti a
fenn tar tó ál tal meg ha tá ro -
zott szem pon tok és üte me -
zés sze rint a szak mai,
te ma ti kai és/vagy mû kö-
dé si be szá mo ló kat, elem zé -
se ket. Dönt az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály ha tás -
kö ré be utal. Mû köd te ti az
in téz mény mi nõ ség irá nyí -
tá si prog ram ját. Tá jé ko zó -
dik az in téz mény mû kö dé-
sé vel kap cso la tos pá lyá za ti
le he tõ sé gek rõl, részt vesz
azok meg írá sá ban. Irá nyít ja 
és el len õr zi az in téz mény
dol go zó i nak mun ká ját. 
Gya ko rol ja a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ban,
va la mint a ha tá lyos jog sza -
bá lyok ban biz to sí tott, ha -
tás kö ré be tar to zó mun kál-
ta tói jog kö rö ket. 

in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, il let ve a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, bün tet len 
elõ élet. 

mun kál ta tói iga zo lás, b.,
nyi lat ko zat az egyes 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség rõl szó ló
2007. évi CLII. tv. sze rint
elõ írt va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség 
vál la lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
Pc.: Len ti Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
f.: köz ok ta tá si re fe rens 
Tel.: (92) 553-918 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011. 
márc. 11. 

Mo hács Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
7700 Mo hács, 
Szé che nyi tér 1. 
Tel.: (69) 505-500 
Fax: (69) 505-505 

Kis fa lu dy Ká roly 
Gim ná zi um 
7700 Mo hács, 
Sze pes sy tér 6. 
Tel.: (69) 311-255 
Igaz ga tó 

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti
egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, 5 év szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
30. nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint
p.: a pót lék alap 250%-a. 
Pc.: Sze kó Jó zsef 
pol gár mes ter 

Nagy ré cse, Nagy ba kó nak,
Kis ré cse, Csa pi, 
Za la sár szeg, Za la új lak
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le tei

Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la és
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
8756 Nagy ré cse, 
Ha la dás u. 4. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko lai szin tû v. (ál ta lá -
nos is ko lá ban pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fõ is ko lai v.), 
pe da gó gus szak vizs ga, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 31. 
Pe hi: 2011. aug. 10. 
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8756 Nagy ré cse, 
Kos suth u. 48. 
Tel.: (93) 371-001 

Fax: (93) 271-466 

Lf.: az in téz mény fenn tar tó
tár su lás ban ön ál ló an 
mû kö dõ és gaz dál ko dó 
in téz mény ne ve lõ-ok ta tó
mun ká já nak irá nyí tá sa, 
el len õr zé si, mun kál ta tói,
ve ze tõi, szak mai, gaz dál-
ko dá si és ala pí tó ok irat 
sze rin ti fel ada tok el lá tá sa,
kap cso lat tar tás a 
fenn tar tó val. 

el já rás le foly ta tá sa, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., 5 év vgy., ma gyar 
ál lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, bün tet len elõ élet. 
Elv árt kom pe ten ci ák: ha tá -
ro zott, együtt mû kö dõ, a
szak mai mun ka te rén igé -
nyes, pre cíz, pon tos, ki vá ló 
prob lé ma meg ol dó és konf -
lik tus ke ze lõ kész ség. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
ér vé nyes pá lyá za to kat a ha -
tá lyos jog sza bá lyok sze rint
a pá lyáz ta tá si el já rás ban
részt ve võ szer ve ze tek vé -
le mé nye zik, ezt kö ve tõ en
Nagy ré cse, Nagy ba kó nak,
Kis ré cse, Csa pi, 
Za la sár szeg, Za la új lak
Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban, 
zárt bo rí ték ban, pa pír ala -
pon, ki zá ró lag pos tai úton,
„Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la
és Nap kö zi Ott ho nos 
Óvo da igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj -
ta ni. 
A pá lyá zat ki író ja az ered -
mény te len né nyil vá ní tás
jo gát fenn tart ja. 
Pc.: Nagy ré cse Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Las kai Bé la 
pol gár mes ter

Nyer ges új fa lu Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2536 Nyer ges új fa lu, 
Kos suth L. u. 104–106. 
Tel.: (33) 514-320 
Fax: (33) 514-355 

Kerns tok Ká roly 
Ál ta lá nos Is ko la 
2536 Nyer ges új fa lu, 
Fel sza ba du lás tér 1. 
Igaz ga tó

Lf.: a két te lep hellyel 
és egy tag in téz ménnyel
(Bo jót hy Si mon Ál ta lá nos
Is ko la) ren del ke zõ, né met
nem ze ti sé gi nyel vet ok ta tó
ál ta lá nos is ko la szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se;
ta ka ré kos gaz dál ko dás; 
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa; dön tés az in téz mény 

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus 
v., leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, ma gyar ál lam pol gár ság, 
bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. máj. 10. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp. 
Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: om., rész le tes szak mai 
ön., szgy. iga zo lá sa, b.,
vpr., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té -
nõ tár gya lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni.
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mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be.

Pc.: Nyer ges új fa lu Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: tel.: (33) 514-341 
www.nyer ge suj fa lu.hu

Pá pa Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8500 Pá pa, 
Fõ u. 12. 
Tel.: (89) 324-585 
Fax: (89) 515-083 

Er kel Fe renc 
Ének-Ze nei 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
8500 Pá pa, 
Ko ro na u. 29. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Mun ká csy Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la 
8500 Pá pa, 
Ara di u. 10–12. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je ként
biz to sít ja az in téz mény 
ren del te tés sze rû mû kö dé -
sét; fe le lõs az in téz mény
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá ért, a költ ség-
ve té si elõ irány zat be tar-
tá sá ért; gya ko rol ja az 
in téz mény ben fog lal koz-
ta tot tak kal kap cso la tos
mun kál ta tói jo go kat; 
kép vi se li az in téz ményt a
fenn tar tó Ön kor mány zat,
va la mint az egyéb szak mai
irá nyí tó szer ve ze tek elõtt. 

A Kjt. 20. § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak, a Kö zokt.tv.
17. és 18. §-ában meg ha tá -
ro zott pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé hez szük sé ges
v. és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. máj. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról a vé le mé nye zé si 
el já rást kö ve tõ so ron kö vet -
ke zõ ülé sén Pá pa Vá ros
Ön kor mány za tá nak kép vi -
se lõ-tes tü le te dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., vég zett sé get, szgy-t iga -
zo ló hi te les om., rész le tes
szak mai ön., 
vpr. a szak mai hely zet-
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, nyi lat ko zat 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té sé rõl,
nyi lat ko zat a Kjt. 41. §-ában
meg ha tá ro zott össze fér he -
tet len sé gi okok ról, nyi lat -
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi nyi lat ko -
zat. 
A pá lyá zat ki író ja
hi ány pót lás ra le he tõ sé get
nem biz to sít. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton,
„6/56/2011.” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Pá pa Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
pol gár mes te re 
f.: Rá di Ró bert 
mû ve lõ dé si osz tály ve ze tõ 
Tel.: (89) 515-014
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Tar czy La jos 
Ál ta lá nos Is ko la 
8500 Pá pa, 
Jó kai u. 18. 

Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je ként
biz to sít ja az in téz mény ren -
del te tés sze rû mû kö dé sét;
fe le lõs az in téz mény 
éssze rû és ta ka ré kos 
gaz dál ko dá sá ért, a költ ség -
ve té si elõ irány zat
be tar tá sá ért; gya ko rol ja az
in téz mény ben fog lal koz ta -
tot tak kal kap cso la tos mun -
kál ta tói jo go kat; kép vi se li
az in téz ményt a fenn tar tó
Ön kor mány zat, va la mint 
az egyéb szak mai irá nyí tó
szer ve ze tek elõtt.

A Kjt. 20. § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak, a Kö zokt.tv.
17. és 18. §-ában meg ha tá -
ro zott pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé hez szük sé ges
v. és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy.,va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 

Elõny: vgy.

A pá lyá za tot 1 pél dány ban, 
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton,
„6/51/2011.” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni. 

Ti sza kó ród 
köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4946 Ti sza kó ród, 
Kos suth u. 23. 

Ti sza kó ró di 
Hu nya di Má tyás 
Ál ta lá nos Is ko la 
4946 Ti sza kó ród, 
Kos suth u. 42. 
Igaz ga tó 

Lf.: Ti sza kó ró di Hu nya di
Má tyás Ál ta lá nos Is ko la és
tag in téz mé nye: a Mi lo tai
Ál ta lá nos Is ko la (Mi lo ta,
Vö rös marty u. 71.) ve ze té -
se, pe da gó gu si fel ada tok
el lá tá sa, és a Ti sza kó ró di
in téz mény hez tar to zó
kony ha ve ze té se. 

A Kö zokt.tv. 18. §-ában 
el õírt ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ szak irá -
nyú fel sõ fo kú is ko lai v.
(ta ná ri), pe da gó gus szak -
vizs ga, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 
30 na pon be lül. 
Pe hi: a vé le mé nye zé sek le -
foly ta tá sát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: vég zett sé get iga zo ló
om., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, nyi lat ko zat a pá lyá -
zat nyílt vagy zárt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban kell be nyúj ta ni.
Pc.: Ti sza kó ród Köz ség
pol gár mes te re 
f.: Si mon Blan ka kör jegy zõ
Tel.: (44) 710-012, 
(44) 578-002
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Új szász Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
5052 Új szász, 
Sza bad ság tér 1. 
Tel.: (56) 552-022 
Fax: (56) 552-102

Gim ná zi um, Mû sza ki
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi u ma 
5052 Új szász, 
Dó zsa Gy. út 23. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa, az
irány adó jog sza bály ban a
köz ok ta tá si in téz mény ve -
ze tõ je ré szé re meg ha tá ro -
zott fel ada tok el lá tá sa.

Új szá szi Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da, Böl csõ de, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
Ne ve lé si Köz pont 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa, az
irány adó jog sza bály ban 
a köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ je ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa.

Bün tet len elõ élet, egye te mi 
szin tû ta ná ri v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 
Elõny: leg alább 5 év vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
A Kjt. 21/A. § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ki vé te lé vel
– 3 hó nap pró ba idõ. 
Pbhi: 2011. máj. 13. 
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ so ron kö vet -
ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., b., is ko -
lai vég zett sé get iga zo ló
om., szgy. iga zo lá sa, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, adat vé del mi nyi lat -
ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Gim ná zi um igaz ga tó”
meg je lö lés sel kell be nyúj -
ta ni. 
Pc.: Új szász Vá ros 
Ön kor mány za ta 

A pá lyá za tot pos tai úton,
„Is ko la igaz ga tó” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 
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Egyéb ve ze tõ

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

1 2 3 4

Aba új szán tó Óvo da és
Egy sé ges Óvo da-Böl csõ de 
3881 Aba új szán tó, 
Já szay tér 10. 
Tel./fax: (47) 330-027 

Aba új szán tó Óvo da és
Egy sé ges Óvo da-Böl csõ de
Tag óvo dá ja Fony 
3893 Fony, 
Pe tõ fi út 10. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Aba új szán tó Óvo da és
Egy sé ges Óvo da-Böl csõ de
Tag óvo dá ja Tel ki bá nya 
3896 Tel ki bá nya, 
Pe tõ fi út 22. 
Tag in téz mény-ve ze tõ

Lf.: a Kö zokt.tv. sze rint a
tag in téz mény ve ze té se, az
ala pí tó ok irat ban meg ha tá -
ro zott alap te vé keny sé gek
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, ma gyar ál lam pol gár ság, 
bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pe hi: 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: b., vég zett sé get 
iga zo ló om., szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
pos tai vagy elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Ko csis Jó zsef né 
fõ igaz ga tó 
E-ma il.: 
szan to i o vi@gma il.com 
f.: te le fo non. 

Lá zár Vil mos 
Ál ta lá nos Is ko la 
1202 Bu da pest, 
Lá zár u. 20. 
Tel./fax: (1) 283-0930

Igaz ga tó he lyet tes Szak irá nyú pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko lai 
v. és szak kép zett ség, 
5 év szgy., si ke res pá lyá zat 
ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2013. 
aug. 14-ig szól. 
Pbhi: 2011. máj. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill., vp. 
Kjt. sze rint. 
Pc.: Me zei Jó zsef 
igaz ga tó 

Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont és Könyv tár, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 
4765 Csen ger, 
Ady End re u. 13–17. 
Tel.: (44) 341-135 
Tel./fax: (44) 341-806 

Óvo da In téz mény egy ség 
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v., 
leg alább 5 év szgy., 
óvo da ve ze tõi szak vizs ga,
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 31. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: vpr., szak mai ön.,
szak irá nyú szgy. iga zo lá sa, 
is ko lai vég zett sé get iga zo ló 
om., b. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. 

Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
6640 Csong rád, 
Dob u. 4–8. 
Tel.: (63) 483-175 

Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
Lász ló Gyu la 
Ál ta lá nos Is ko la 
Tag in téz mény
6645 Fel gyõ, 
Szé che nyi út 3.
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Leg alább fel sõ fo kú v., 
5 év szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pe hi: 2011. ápr. 28. 
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 
Pc.: Csong rá di Kis tér ség
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
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Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
Bok ro si Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mény 
6648 Csong rád-Bok ros, 
Bok ros u. 29. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
Tö mör kény 
I. Ál ta lá nos Is ko la 
Tag in téz mény 
6646 Tö mör kény, 
Pe tõ fi S. út 9/A 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
Kos suth La jos 
Ál ta lá nos Is ko la 
Tag in téz mény 
6640 Csong rád, 
Kos suth tér 6. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
Gal li Já nos 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
Tag in téz mény 
6640 Csong rád, 
Szent há rom ság tér 14. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Csong rá di Kis tér ség 
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
Szent Lász ló 
Ál ta lá nos Is ko la 
Tag in téz mény 
6647 Csany te lek, 
Szent Lász ló út 4/A 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pe hi: 2011. ápr. 28. 
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 
Pc.: Csong rá di Kis tér ség
Egye sí tett Alap fo kú 
Ok ta tá si In téz mé nye 
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Do ma szék-Rösz ke 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont 
6781 Do ma szék, 
Pe tõ fi u. 2–4. 
Tel.: (62) 284-043 

Or bán Dé nes 
Ál ta lá nos is ko la 
6758 Rösz ke, 
Fel sza ba du lás u. 95. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Lf.: a tag in téz mény szak -
sze rû és jog sza bály nak
meg fe le lõ mû köd te té se, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás,
dön tés ho za tal a tag in téz -
mény mû kö dé sé vel kap cso -
lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza bály 
vagy kol lek tív szer zõ dés
nem utal más ha tás kör be.

A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog -
lalt fõ is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, 1-3 év vgy.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, ma gyar ál lam pol gár ság, 
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet. 
Elõny: fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce iro dai al kal ma -
zá sa. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pe hi: 2011. jún. 29. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., 
vég zett sé get iga zo ló om.,
az el fo ga dott pe da gó gi ai
prog ra mon ala pu ló 
szak mai prog ram, ve ze té si
kon cep ció, b., adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be -
nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sét. 
Pc.: Do ma szék-Rösz ke 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont 
f.: Jó zsá né Bán hi di Már ta 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 22.

Sár bo gár di Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás 
7000 Sár bo gárd, 
Hõ sök te re 2. 
Tel.: (25) 460-022 

„Há ló” Dél-Me zõ föl di 
Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat 
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Az in téz mény szék he lye 
és te lep he lyei: 
7013 Ce ce, Ár pád út 8. 
és Sza bad ság tér 18., 
7011 Alap, Dó zsa György
út 31. és Vö rös marty út 2., 
7012 Al só szen ti ván, 
Bé ke út 31., 
7041 Vaj ta, 
Sza bad ság tér 1. és 3., 
7014 Sár eg res, 
Kos suth L. út 10. és 12.,

Fõ is ko lai szin tû v., az
1/2000. (I. 7.) SzCsM ren -
de let 3. sz. mel lék le té ben
és a 15/1998. (IV. 30.)
NM ren de let 2. sz. mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott 
fel sõ fo kú szo ci á lis alap -
vég zett ség, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let
3. § (3) be kez dé se alap ján:
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get vagy fel sõ-
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ, a gyer mek vé de -
lem, a szo ci á lis el lá tás te rü -
le tén vég zett mun ka kör ben 

ÁEI: 2011. jún. 1. 
A meg bí zás 2016. 
máj. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pe hi: 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a tör vény nek
a szo ci á lis va la mint a 
gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi ága zat ban tör té nõ
vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm. 
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók. 
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7017 Me zõ szi las, 

Fõ út 117/A, 

7015 Igar, Fõ út 1. 

Lf.: gyer mek jó lé ti szol gál -

ta tás, csa lád se gí tés, há zi

se gít ség nyúj tás, szo ci á lis

ét kez te tés, idõ sek nap pa li

el lá tá sa, jel zõ rend sze res

há zi se gít ség nyúj tás szer -

ve zé se, irá nyí tás Alap, 

Al só szen ti ván, Ce ce, Igar,

Me zõ szi las, Sár eg res, Vaj ta 

köz igaz ga tá si te rü le tén.

szer zett szgy., az in téz -

mény ben fenn ál ló, 

ha tá ro zat lan idõ re szó ló 

ki ne ve zés, il le tõ leg a 

ve ze tõi meg bí zás sal 

egy ide jû leg fel sõ fo kú vég -

zett sé gû vagy fel sõ fo kú

szak mai ké pe sí tést igény lõ

mun ka kör ben tör té nõ ha tá -

ro zat lan idõ re szó ló 

ki ne ve zés, fel hasz ná lói

szin tû MS Of fi ce (iro dai 

al kal ma zá sok), va gyon nyi -

lat ko zat-té te li el já rás le -

foly ta tá sa, bün tet len

elõ élet. 

Elõny: szo ci á lis 

szak vizs ga, B ka te gó ri ás

gép jár mû ve ze tõi en ge dély.

A pá lyá zat hoz csa tol ni

kell: rész le tes szak mai ön.,

b., vég zett sé get és szak kép -

zett sé get iga zo ló hi te les

om., vpr. a szak mai hely -

zet elem zés re épü lõ fej lesz -

té si el kép ze lés sel,

nyi lat ko zat ar ról, hogy a

gyer me kek vé del mé rõl 

és a gyám ügyi igaz ga tás ról

szó ló 1997. évi XXXI. tv.

15. § (8) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott ki zá ró ok

ve le szem ben nem áll fenn, 

adat vé del mi nyi lat ko zat.

pá lyá za tot pos tai úton kell

be nyúj ta ni. 

A bo rí té kon fel kell tün tet -

ni a pá lyá za ti adat bá zis ban

sze rep lõ azo no sí tó szá mot:

4-16/1/2011., va la mint a

mun ka kör meg ne ve zé sét:

ma ga sabb ve ze tõ. 

f.: Tóth Er vin 

Vé csey Ká roly 

Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és

Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 

In téz mény 

6320 Solt, 

Kos suth La jos u. 60. 

Tel.: (78) 486-028 

Fax: (78) 586-172 

Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 

In téz mény 

In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Fel sõ fo kú is ko lai pe da gó -

gus szak ké pe sí tés a mû vé -

szet ok ta tás va la mely ágá ra, 

pe da gó gus szak vizs ga

(köz ok ta tás-ve ze tõi),  leg -

alább 5 év pe da gó gus mun -

ka kör ben szer zett szgy.,

ne ve lé si-ok ta tá si  in téz -

mény ben pe da gó gus 

mun ka kör ban fenn ál ló, ha -

tá ro zat lan idõ re szó ló

al kal ma zás, il let ve a meg -

bí zás sal egy ide jû leg pe da -

gó gus mun ka kör ben

tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re

szó ló al kal ma zás.

ÁEI: 2011. szept. 1. 

A meg bí zás 2016. 

aug. 31-ig, 5 év re szól. 

Pe hi: 2011. aug. 15.

A pá lyá zat hoz csa tol ni

kell: a Korm. ren de let 

5. § (8) be kez dé sé ben elõ írt

mel lék le te ket,  is ko lai vég -

zett sé get és szak kép zett sé -

get  iga zo ló om.

Pc.: Gud szent né 

Szép he gyi And rea 

igaz ga tó
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Sze ge di Szol gál ta tá si 
Kö zép is ko la és Szak is ko la 
6725 Sze ged, 
Sza bad kai út 3. 
Tel./fax: (62) 548-964

Sze ge di Szol gál ta tá si 
Kö zép is ko la és Szak is ko la 
Kos suth Zsu zsan na 
Egész ség ügyi és Könnyû -
ipa ri Tag in téz mény 
6724 Sze ged, 
Ko dály tér 1. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa.

Egye te mi v., a Kö zokt.tv.
16–17. és 18. §-a sze rint
meg ha tá ro zot tak. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek
2011. máj. 30-ig vé le mé -
nye zik. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., is ko lai vég zett sé get,
szak ké pe sí tést, szak kép-
zett sé get iga zo ló om., 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 (1 ere de ti,
2 má so la ti) pél dány ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Sze ge di 
Szol gál ta tá si Kö zép is ko la
és Szak is ko la 
f.: De ák At ti la 
fõ igaz ga tó 
Tel.: (62) 548-964/201 
http://szszksz.sze ged.eu 

Tol na Me gyei Ön kor mány -
zat Szent Lász ló Szak kép -
zõ Is ko lá ja és Kol lé gi u ma
(TISZK) 
7100 Szek szárd, 
Szé che nyi u. 2–14. 
Tel.: (74) 529-333 
Fax: (74) 529-330

Ven dég lá tó Szak kép zõ
Tag in téz mény 
7100 Szek szárd, 
Hu nya di u. 7. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Egye te mi v., pe da gó gus
szak ké pe sí tés, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2014. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 30. 
Pe hi: 2011. jún. 15. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr.,
om., b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
Pc.: Vi da La jos 
fõ igaz ga tó 
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Haj nó czy Jó zsef 
Gim ná zi um, 
Hu mán Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um 
5430 Ti sza föld vár, 
Kos suth út 122. 
Tel./fax: (56) 470-038

Kol lé gi um ve ze tõ 
5430 Ti sza föld vár, 
Kos suth út 59–61. 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az igaz ga tó meg bí zá sa
alap ján köz vet le nül irá nyít -
ja, szer ve zi és el len õr zi a
kol lé gi u mi ne ve lõ mun kát.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
vagy tan ügy-igaz ga tá si
szgy., pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 1-3 év vgy., 
az in téz mény nél fenn ál ló,
vagy a kol lé gi um ve ze tõi
meg bí zás sal egy ide jû leg 
lé te sí tett ha tá ro zat lan 
ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. márc. 18. 
Pe hi: 2011. máj. 16. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., b., is ko -
lai vég zett sé get iga zo ló
om., vpr., adat vé del mi 
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban, 
sze mé lye sen, pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Nagy Áron né 
igaz ga tó 
E-ma il: igaz ga to -
sag.hjg@en ter net.hu

Vá sá ros na mény Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4800 Vá sá ros na mény, 
Ta má si Áron u. 1. 
Tel.: (45) 470-022
Fax: (45) 470-035

Ba bus Jo lán 
Kö zép is ko lai Kol lé gi um
4800 Vá sá ros na mény, 
Kos suth u. 21. 
Kol lé gi um ve ze tõ

Lf.: el lát ja a Kö zokt.tv. 
54. § (1)–(2) bek. és 55. §
(2) bek. sze rin ti fel ada to -
kat, irá nyít ja, össze han gol -
ja az in téz mény mun ká ját,
gon dos ko dik az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
bel sõ sza bály za tok el ké szí -
té sé rõl, elõ ter jesz té sé rõl,
be tar tá sá ról. El lát ja az in -
téz mény kép vi se le tét, kap -
cso la tot tart a fenn tar tó val,
társ in téz mé nyek kel, tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel. 
A jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
meg fe le lõ en el lát ja a be -
osz tá sá val össze füg gõ
mun kál ta tói jo go sít vá nyo -
kat és a mun ka kö ri le írá sa
sze rint a mun ka kö ré be tar -
to zó egyéb fel ada to kat.

A Kö zokt.tv. 18. §-a sze -
rint: egye te mi szin tû ta ná ri
v. és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., 
az in téz mény ben pe da gó -
gus mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló al -
kal ma zás, il let ve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás.
Elõny: bár mely kol lé gi um -
ban szer zett szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Új on nan lé te sí tett jog vi -
szony ese tén – a Kjt. 
21/A. § (4)–(5) be kez-
dé se i ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 3 hó nap pró ba idõ 
ki kö té sé vel. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 60 na pon
be lül a kép vi se lõ-tes tü let
bí rál ja el. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zó kat 
– a Kjt.-ben fog lal tak sze -
rint – a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 21 na pon
be lül a kép vi se lõ-tes tü let
ál tal lét re ho zott bi zott ság
meg hall gat ja.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lés sel, b., vég zett sé get,
kép zett sé get ta nú sí tó 
ere de ti ok le vél vagy an nak
hi te les má so la ta, ko ráb bi
fog lal koz ta tá si vi szo nyok ra 
vo nat ko zó iga zo lá sok, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot ki zá ró lag pa -
pír ala pon, zárt bo rí ték ban,
pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként, „Pá lyá zat a 
Ba bus Jo lán Kö zép is ko lai
Kol lé gi um igaz ga tói ál lás -
he lyé re” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat tal kap cso la tos
hi ány pót lás be nyúj tá sá ra
nincs le he tõ ség. 
A kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja azt a jo got, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered -
mény te len nek nyil vá nít sa. 
Pc.: Fi lep Sán dor 
pol gár mes ter 
f.: Tren csé nyi Mik lós 
ügy in té zõ, aki egy út tal 
biz to sít ja azt is, hogy a 
pá lyá zók az in téz ményt
meg is mer hes sék. 
Tel./fax: (45) 470-022/19
E-ma il: tre nye nyi@va sa -
ros na meny.hu
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Pá lyá za ti fel hí vás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

Óvo da pe da gó gus

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

1 2 3 4

Gyöm rõ Vá ros 
Ön kor mány zat 
Me se vár Óvo dá ja 
2230 Gyöm rõ, 
Kos suth F. u. 24. 
Tel./fax: (29) 331-443 
E-ma il: me se var -
ovi@gyom ro.hu

Óvo da pe da gó gus 
(ha tá ro zott idõ re)

Fõ is ko lai 
óvo da pe da gó gus v.

ÁEI: 2011. márc. 21. 
A ki ne ve zés 2011. 
máj. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. márc. 16. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 

622 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám

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



1 2 3 4

A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: fény ké pes ön., om.,
elõ zõ mun ka vi szo nyok 
iga zo lá sa. 
A pá lyá za tot írás ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Sza bó Ju dit 
óvo da ve ze tõ 

Ta ní tó, ta nár

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

1 2 3 4

Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la 
1114 Bu da pest XI. ker., 
Bar tók Bé la út 27. 
Tel.: (1) 381-0672 
Fax: (1) 381-0673 
E-ma il: igh@gar do -
nyig-bp.su li net.hu

1 fõ test ne ve lés–föld rajz
sza kos ta nár 

2 fõ nap kö zis ta ní tó

Egye te mi vagy fõ is ko lai v. Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 

II. Rá kó czi Fe renc 
Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da -
sá gi, In for ma ti kai Szak kö -
zép is ko la és Kol lé gi um 
6400 Kis kun ha las, 
Kos suth u. 39. 
Tel.: (77) 422-433 
Fax: (77) 422-644 

Ma te ma ti ka– fi zi ka sza kos
ta nár

Mû sza ki in for ma ti ka 
sza kos ta nár 

Ag rár mér nök ta nár

Ag rár gé pész 
mér nök ta nár 

Egye te mi v.

Egye te mi vagy fõ is ko lai v. 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
Pbhi: 2011. máj. 20. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh., szl. 
Pc.: Kle in Im re igaz ga tó

ÁEI: 2011. jún. 1. 
Pbhi: 2011. ápr. 20. 

Kun ma da ra si Re for má tus
Ál ta lá nos Is ko la 
5321 Kun ma da ras, 
Kál vin út 2. 
Tel./fax: (56) 527-326 
E-ma il: kunm re fi@cit ro -
ma il.hu 

Ma gyar–tör té ne lem 
sza kos ta nár 
(ha tá ro zott idõ re) 

Fõ is ko lai v. 
Elõny: re for má tus val lás,
leg alább 3 év szgy. 

ÁEI: 2011. aug. 25. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh., szl. 
Pc.: Nagy né Papp Ró za
igaz ga tó 

Me zõ ko vács há zi 
Csa nád Ve zér 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
5800 Me zõ ko vács há za,
Ár pád u. 184.
Tel./fax: (68) 381-366 

Ta ní tó – an gol mû velt ség
te rü let tel 
(tel jes ál lás, 
ha tá ro zott idõ re) 

 Ma gyar sza kos ta nár
(rész mun ka idõs, 
ha tá ro zat lan idõ re) 

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a be adást kö ve tõ 
15 nap. Jut ta tás: ill. 
be so ro lás sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: ön., b., om. 
Pc.: Fo dor Ist ván né 
igaz ga tó 
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Fi zi ka sza kos ta nár 
(rész mun ka idõs, 
ha tá ro zat lan idõ re) 

Mo dern tánc-ta nár 
(rész mun ka idõs, 
ha tá ro zat lan idõ re)

Me zõ ko vács há zi Ne ve lé si 
Ta nács adó és Lo go pé di ai
In té zet 
5800 Me zõ ko vács há za, 
Ár pád u. 169. 
Tel.: (68) 381-796 

Lo go pé dus 
(tel jes ál lás, 
ha tá ro zat lan idõ re) 

Szak irá nyú fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a be adást kö ve tõ 
15 nap. 
Jut ta tás: ill. be so ro lás 
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
ön., b., om. 
Pc.: Bo da Ol ga 
in téz mény ve ze tõ 

Szé che nyi Ist ván 
Szak kép zõ Is ko la 
3400 Me zõ kö vesd, 
Gróf Zi chy u. 18. 
Tel./fax: (49) 505-280 

1 fõ köz gaz dász ta nár 
(ha tá ro zott idõ re) 

1 fõ köz gaz dász ta nár 
(ha tá ro zat lan idõ re)

Egye te mi v. 
Elõny: ke res ke del mi
szak te rü le ten szer zett v. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
f.: Csir maz Ist ván igaz ga tó 

Ma dách Im re Gim ná zi um 
2600 Vác, 
Brusz nyai u. 4. 
Tel.: (27) 316-132 
Tel./fax: (27) 518-656 

Tör té ne lem–bár mely 
sza kos ta nár 
(tel jes ál lás, 
ha tá ro zat lan idõ re) 

Lf.: 9–13 év fo lya mos ta -
nu lók ne ve lé se, ok ta tá sa. 

Egye te mi v. 
Elõny: el sõ sor ban 
tör té ne lem–an gol (né met, 
fran cia, spa nyol) szak. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
Pbhi: 2011. máj. 16. 
Pe hi: 2011. jún. 10. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
pos tai vagy elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
I/5-g99/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
tör té ne lem– bár mely szak. 
Pc.: Ma dách Im re 
Gim ná zi um 
sze mé lye sen: Dá vid Il di kó
gaz da sá gi ve ze tõ 
elekt ro ni kus úton: Sa la mon
Ta más 
f.: Sa la mon Ta más 
Tel.: (27) 518-655 
E-ma il: sa la mon.ta -
mas@vmig.su li net.hu
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Zrí nyi Mik lós Gim ná zi um
8900 Za la eger szeg, 
Rá kó czi u. 30.
Tel./fax: (92) 313-490 

Test ne ve lõ sza kos ta nár Fõ is ko lai v. 
Elõny: egye te mi v.,
gyógy test ne ve lés 
ta ní tá sá ra szó ló v. 
és bár mely szak. 

ÁEI: 2011. aug. 22. 
Pbhi: 2011. máj. 2. 
f.: Hor váth At ti la igaz ga tó 

Pályázati felhívás
kul tu rá lis in téz mé nyek ve ze tõi ál lá shelyeinek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
ill: il let mény
p: pót lék
vp: ve ze tõi pót lék
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
szl: szol gá la ti la kás
v: vég zett ség
szgy: szak mai gya kor lat
vgy: ve ze tõi gya kor lat
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há om hó nap nál nem ré geb bi)
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze függõ

 kezeléséhez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

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

1 2 3 4

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria 
Bu da vá ri Pa lo ta 
A-B-C-D épü let 

Fõ mu ze o ló gus 
(fõ osz tály ve ze tõi 
be so ro lás ban) 
(tel jes mun ka idõ) 

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.
(mû vé szet tör té nész), 
tu do má nyos te vé keny ség,
an gol tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás,

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
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1014 Bu da pest, 
Szent György tér 2. 
Tel.: (1) 356-0049 
Fax: (1) 212-6631

Lf.: a Je len ko ri Gyûj te -
mény ve ze tõ je ként szer ve zi 
és irá nyít ja a ve ze té sé re 
bí zott gyûj te ménnyel kap -
cso la tos va la mennyi 
mu ze o ló gi ai fel ada tot:
mun ka tár sai út ján gon dos -
ko dik a gyûj te mény gya ra -
pí tá sá ról, lel tá ro zá sá ról,
rend sze res el len õr zé sé rõl
(re ví zi ó já ról és ál la pot fel -
mé ré sé rõl), tu do má nyos
fel dol go zá sá ról és ered mé -
nye i nek ál lan dó és idõ sza ki 
ki ál lí tá so kon, va la mint
szak mai pub li ká ci ó kon 
ke resz tül tör té nõ köz zé té te -
lé rõl. 
Az Ön ál ló Res ta u rá tor 
Osz tály ve ze tõ jé vel és
mun ka tár sa i val szo ro san
együtt mû köd ve gon dos ko -
dik a gyûj te mény terv sze rû
kar ban tar tá sá ról, kon zer vá -
lá sá ról, res ta u rá lá sá ról. 
A Je len ko ri Gyûj te mény
ve ze tõ je a Ve ze tõi Kol lé gi -
um tag ja.
Köz vet len fe let te se a gyûj -
te mé nyi igazgató

leg alább 5 év mú ze u mi
gya kor lat, leg alább 3 év
vgy., bün tet len elõ élet. 

Pbhi: 2011. máj. 15. 
Pe hi: 2011. máj. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat az er re lét re ho zott bi -
zott ság bí rál ja el, a
ki ne ve zés rõl a fõ igaz ga tó
dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, a
150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let, az In téz mény kol -
lek tív szer zõ dé se alap ján,
va la mint a fe lek kö zöt ti
meg ál la po dás ren del ke zé -
sei az irány adó ak. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: rész le tes szak mai ön.,
a gyûj te mény szak mai mû -
köd te té sé vel, szer ve ze té vel 
kap cso la tos kon cep ció,
pub li ká ci ós jegy zék, szak -
ké pe sí tést, tu do má nyos fo -
ko za tot, nyelv is me re tet
ta nú sí tó om., b.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet -
ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
4/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: fõ osz -
tály ve ze tõ-fõ mu ze o ló gus.
Pc., f.: Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ria, 
Hu mán po li ti kai Rész leg 
Föl des Má ria osz tály ve ze tõ
1250 Bu da pest, Pf. 31 
Tel.: 06 (20) 439-7305 
E-ma il: fol des.ma -
ria@mng.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. ápr. 5. 

Orosz lány Vá ros 
Ön kor mány za ta 
3840 Orosz lány, 
Rá kó czi Fe renc út 78. 
Tel.: (34) 361-444 
Fax: (34) 361-182 

Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Könyv tár 
2840 Orosz lány, 
Fõ tér 1. 
In téz mény ve ze tõ 

Jog sza bály sze rint, az adott 
köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te -
mé nyi in téz mény tí pus nak
meg fe le lõ szak irá nyú v.,
szak vizs ga, leg alább 5 év
szak mai mun ka kör ben

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: 2011. márc. 31. 
Pe hi: leg ké sõbb 
2011. máj. 24. 
Jut ta tás: ill., ma ga sabb vp.
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szer zett szgy., si ke res pá -
lyá zat ese tén va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.

A pá lyá zat hoz csa tol ni
kell: vpr., om., b., ön.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
pos tai vagy elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Dr. Zá go nyi Éva 
jegy zõ 
E-ma il: far kas ne.bmo ni -
ka@orosz lany.hu 
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal
Hu mán Szol gál ta tá sok
Osz tá lya 
Tel.: (34) 361-444/170 m.
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. febr. 18. 

Köz le mény fõ is ko lai szin tû ok levél ér vény te le ní tés érõl

Bi ró Or so lya (sz.: Mis kolc, 1975. jú li us 3.; a. n.: Buj dák Be at rix)
Törzs köny vi szám: BT-VIII-4/1995.

A fõ is ko lai szin tû an gol nyelv-ta ná ri vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Mis kol ci Egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Ka ra 1998. má jus 28-án, a 35-BT/1998 sz. alatt ál lí tott ki, el ve szett, he lyet te 2011. feb ru ár 3-án 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
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A közlöny zá rása után ér ke zett közlemény, pályázati felhívások

A Mé dia szol gál ta tás- tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap
közleménye

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let a rá di ó zás -
ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény 77. §-ának (1) be kez dé se, il let ve az Eu ró pai Bi zott ság nak az EUM Szer -
zõ dés 107. és 108. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ra va ló al kal ma zá sá ról szó ló 1998/2006/EK ren -
de le te (2006. de cem ber 15.) alap ján 2010. már ci us 16-án Pá lyá za ti Fel hí vást bo csá tott ki a mé dia el mé let tel, mé dia is me -
ret tel fog lal ko zó tu do má nyos és is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok meg je len te té sé nek 2010. évi támogatására.

A Mé dia ta nács a 2011. már ci us 2-i dön té se ér tel mé ben a pá lyá za ti el já rást le zár ta.

A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap – a Pá lyá za ti Fel hí vás X.) 4.) pont ja sze rint – az egyes pá lyá za ti 
for du lók ered mé nye it köz le mény for má ban az Alap (http://www.mtva.hu/), va la mint a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si
Ha tó ság Mé dia ta ná csa (http://www.me di a ta nacs.hu/) jog elõd jé nek az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
(http://www.ortt.hu/) hon lap ján tet te köz zé.

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

Pá lyá za ti fel hí vás
ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi álláshelyeinek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

 Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lés
600 Bé kés csa ba
Szent Ist ván tér 7.
Tel.: (66) 523-819
Fax: (66) 523-808

Len csé si Óvo da
5600 Bé kés csa ba
Pász tor u. 91–93.
óvo da ve ze tõ

(A meg hir de tett in téz mény -
ve ze tõi ál lás a Nap su gár In -
teg rált Óvo da és a Len csé si
La kó te le pi Óvo da össze ol -
va dá sát kö ve tõ en lét re jö võ
új köz ok ta tá si in téz mény re
vo nat ko zik.)

Szig li ge ti Ut cai és Ka zin -
czy-la kó te le pi Óvo da
600 Bé kés csa ba,
Szig li ge ti u. 3.
Óvo da ve ze tõ

(A meg hir de tett in téz mény -
ve ze tõi ál lás a Ka zin czy- 
la kó te le pi és Tre fort Ut cai
Óvo da, va la mint a Szig li ge ti 
Ut cai Óvo da össze ol va dá sát
kö ve tõ en lét re jö võ új köz -
ok ta tá si in téz mény re 
vo nat ko zik.)

Pen za La kó te le pi és 
Dr. Be csey Osz kár Ut cai
Óvo da
5600 Bé kés csa ba,
Pen za ltp. 19.
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó-
gu si v. és szak kép zett ség,
5 év szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy az zal egyen ér -
té kû szak kép zett ség a 
Kö zokt.tv. 128. § (8) be -
kez dés sze rint.
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki az in téz -
mény nél köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka kör -
be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr., om.,
szgy. iga zo lá sa, b., nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zat 
el nye ré se ese tén
 a pá lyá zó val szem ben nem
áll fenn a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség, adat vé -
del mi nyi lat ko zat.
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel vár ha tó idõ pont -
ja: 2011. már ci us–áp ri lis.
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Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let, Új pest 
Ön kor mány za ta
1042 Bu da pest,
Ist ván út 14.
Tel./fax: (1) 231-3141, 
(1) 231-3151

Fó ti Óvo da
1047 Bu da pest,
Fó ti út 54.
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben

[Az 53/2011. (II. 25.) szá -
mú ön kor mány za ti ha tá ro -
zat alap ján 2011. au gusz tus 
1-jé tõl a Le in in gen Ut cai
Óvo da (1046 Bu da pest, 
Le in in gen K. u. 1.) a 
Fó ti Óvo da tag óvo dá ja ként
mû kö dik.]

Lf.: óvo da pe da gó gus ként
az ér vény ben lé võ jog sza -
bá lyok és alap do ku men tu -
mok elõ írá sai és aján lá sai
sze rin ti terv sze rû ne ve lõi
mun ka, va la mint a mun ká -
já val kap cso la tos ügy vi te li
te en dõk el lá tá sa. A rá bí zott
gyer me kek tes ti, lel ki és
szel le mi fej lõ dé sé nek elõ -
se gí té se. Ve ze tõ ként az in -
téz mény tör vé nyes mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa, a pe da -
gó gi ai mun ka szak mai irá -
nyí tá sa, a pe da gó gi ai prog -
ram meg va ló su lá sá nak biz -
to sí tá sa, az in téz mé nyi költ -
ség ve tés be tar tá sa, mun kál -
ta tói, ve ze tõi jo gok gya kor -
lá sa.

Li get Óvo da
1041 Bu da pest,
Ró zsa li get köz 1.
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben

[Az 53/2011. (II. 25.) szá -
mú ön kor mány za ti ha tá ro -
zat alap ján 2011. au gusz -
tus 1-jé tõl a Ki rály ker ti
Óvo da (1042 Bu da pest, 
Ki rály u. 26–28.) a Li get
Óvo da tag óvo dá ja ként 
mû kö dik.]

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó gus
szak ké pe sí tés, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., bün -
tet len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg bí -
zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be ki -
ne vez he tõ. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. júl. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat az Or szá gos Szak ér tõi
Név jegy zék ben sze rep lõ
szak ér tõ vé le mé nye zi.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re és a gaz -
dál ko dás ra épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló, va la mint az elõ írt
szgy-t iga zo ló om., b.,
amennyi ben a pá lyá za ti 
ha tár idõ le jár ta kor nem tölt
be er köl csi bi zo nyít vány -
hoz kö tött mun ka kört, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, a 
csa tolt mel lék le tek kel
együtt kell be nyúj ta ni.
Az a pá lyá zat ér vé nyes,
amely for ma i lag és tar tal -
mi lag – a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár ta kor – meg fe lel a jog -
sza bá lyi elõ írá sok nak és a
pá lyá za ti ki írás nak.
A pá lyá zó kat az Ön kor -
mány zat pszi cho ló gi ai
szak mai al kal mas sá gi 
vizs gá lat ra kül di.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let, Új pest 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Sze mély ügyi Osz tá lya
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Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1201 Bu da pest,
Kos suth tér 1.
Tel.: (1) 285-6321
Fax: (1) 289-2560

Gyer mek mo soly Óvo da
1203 Bu da pest,
Bí ró Mi hály u. 1.
Óvo da ve ze tõ

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
szak mai mun ka meg szer ve -
zé se, irá nyí tá sa és el len õr -
zé se, a sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa.

Szak irá nyú fõ is ko lai v., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. 
aug. 14-ig szól.
Pbhi: 2011. ápr. 18.
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár ta utá ni
30. na pot kö ve tõ el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a Korm. ren de let 5. §
(8) be kez dé se sze rint, 
szak mai ön., vpr., om., b.,
ko ráb bi mun ka vi szo nyok
iga zo lá sa, össze fér he tet len -
sé gi nyi lat ko zat, nyi lat ko zat 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, pa pír ala -
pon, „Pá lyá zat” meg je lö lés -
sel (va la mennyi tar tal mi
elem) és CD-n (csak a 
vpr-t tar tal maz za) kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság
f.: tel.: (1) 285-6321
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
már ci us.

Fel sõ pe tény Köz sé gi 
Ön kor mány zat

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Fel sõ pe tény,
Mun ká csy u. 7.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: 1 cso por tos, szlo vák
nem ze ti sé gi nyel vet ok ta tó
in téz mény óvo da ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa az
irány adó jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ en.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, 
ma gyar ál lam pol gár ság,
má sod szor és to váb bi 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 30.
Pe hi: 2011. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a kép vi se lõ-tes tü let 
bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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al ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett 
in téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség.
Elõny: szlo vák sza kos v.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes, a leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló ön., ed di gi
mun ka kö rök, te vé keny sé -
gek le írá sa, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, ké pe -
sí tést iga zo ló ere de ti ok ira -
tok, vagy azok hi te les má -
so la ta, b.
A pá lyá za tot 2 azo nos tar -
tal mú pél dány ban, írás ban,
pos tai úton, „Óvo da ve ze tõ” 
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni.
Pc.: Fel sõ pe tény Köz ség
Ön kor mány zat 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 15.

Hegy kõ Köz ség 
Ön kor mány za ta
9437 Hegy kõ,
Is ko la u. 1.
Tel.: (99) 540-005
Tel./fax: (99) 540-006

Tün dér ró zsa Óvo da
Óvo da ve ze tõ

Óvo da pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v., pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább 
5 év óvo da pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. 
aug. 31-ig szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Köz löny ben tör té nõ
köz zé té tel tõl szá mí tott 
30 na pon be lül.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sát 
kö ve tõ 60 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. a ha tá lyos 
jog sza bá lyok sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., szak mai ön., is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló hi te les
om., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz -
té si el kép ze lés sel.
A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
2 má so la ti pél dány ban,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Ja kab Zsolt 
kör jegy zõ

Õs agárd Köz sé gi 
Ön kor mány zat

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
2610 Õs agárd,
Rá kó czi út 36.
Óvo da ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség,

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 30.
Pe hi: 2011. jún. 30. 
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Lf.: 1 cso por tos, szlo vák
nem ze ti sé gi nyel vet ok ta ta -
tó in téz mény óvo da ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa az
irány adó jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ en.

ma gyar ál lam pol gár ság,
má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség.
Elõny: szlo vák sza kos v.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a kép vi se lõ-tes tü let 
bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes, a leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló ön., ed di gi
mun ka kö rök, te vé keny sé -
gek le írá sa, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, ké pe -
sí tést iga zo ló ere de ti ok ira -
tok, vagy azok hi te les má -
so la ta, b.
A pá lyá za tot 2 azo nos tar -
tal mú pél dány ban, írás ban,
pos tai úton, „Óvo da ve ze tõ” 
meg je lö lés sel kell be nyúj-
ta ni.
Pc.: Õs agárd Köz ség 
Ön kor mány zat
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 15. 

 Pét für dõ Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8105 Pét für dõ,
Ber hi dai út 6.
Tel.: (88) 588-910 

Tel./fax: (88) 588-930

„Pa nel kuc kó” Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da
8105 Pét für dõ,
Liszt Fe renc u. 17.
Óvo da ve ze tõ 

Adott ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges óvo da pe da gó-
gu si, kon duk tor-óvo da pe -
da gó gu si fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy., ill.
a Kö zokt.tv. 18. § (1) be-
 kezdés b) pont ja sze rin ti
eset ben a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség, adott tí pu sú ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
fenn ál ló, ill. a meg bí zás sal
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, ha tá -
ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, bün tet len elõ élet.
Elõny: pe da gó gus 
szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 30-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
30. na pot kö ve tõ el sõ 
tes tü le ti ülés. 
A kép vi se lõ-tes tü let min -
den pá lyá zót meg hall gat.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint +
8% il let mény ki egé szí tés,
ma ga sabb vp.: 230%, szl.,
ca fe té ria: min den ko ri he lyi
költ ség ve té si ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szgy-t is iga zo ló szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, elõ írt vég -
zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
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A pá lyá za tot zárt bo rí ték -
ban, aján lott pos tai kül de -
mény ként, „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Hor váth Éva 
pol gár mes ter 
Tel.: (88) 476-015, vagy
elõ ze tes egyez te tés alap ján
sze mé lye sen.

Sü meg Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8330 Sü meg,
Bé ke tér 7.
Tel.: (87) 550-750 
Fax: (87) 352-578

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

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

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 90 nap.
Pe hi: a be nyúj tás ha tár ide -
jét kö ve tõ 60 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Sü meg Vá ros 
Ön kor mány za ta
f.: Rá to si Fe renc 
pol gár mes ter
Tel.: (87) 550-760

 
 Iskolaigazgató

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

1 2 3 4

Ba la ton szent györgy-Hol -
lád-Ti kos és Vörs Köz sé -
gek Ön kor mány za tai
8710 Ba la ton szent györgy,
Ber zse nyi u. 91. 

Do bó Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la 
8710 Ba la ton szent györgy, 
Csil lag vár u. 9. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény mun ká já -
nak ko or di ná lá sa, szak mai
te vé keny sé gek ter ve zé se,
szer ve zé se.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus
v., va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy., pe -
da gó gus szak vizs ga, vagy
az zal egyen ér té kû v. és
szak kép zett ség, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
ma gyar ál lam pol gár ság.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 15.
Pe hi: 2011. máj. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról az in téz ményt 
tár su lás ban fenn tar tott 
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Az in téz mény szak sze rû
és tör vé nyes mû kö dé se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza bály 
vagy kol lek tív szer zõ dés
(köz al kal ma zot ti sza bály -
zat) nem utal más ha tás kö -
ré be.

ön kor mány za tok kép vi se -
lõ-tes tü le tei (Ba la ton szent -
györgy-Ba la ton be rény-Hol -
lád-Ti kos és Vörs) együt te -
sen dön te nek a jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott vé le -
mé nyek fi gye lem be vé te lé vel.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló hi te les om., nyi lat ko -
zat az elõ írt va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
01/186/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.
Pc.: Ba la ton szent -
györgy-Hol lád-Ti kos 
és Vörs Köz sé gek 
Ön kor mány za tai

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat 
Köz gyû lé se
5600 Bé kés csa ba, 
Szent Ist ván tér 7.
Tel.: (66) 523-819
Fax: (66) 523-808 

Len csé si Ál ta lá nos Is ko la
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
5600 Bé kés csa ba,
Sza bó Pál tér 1/2.
Igaz ga tó

(A meg hir de tett in téz mény -
ve ze tõi ál lás a Jó zsef At ti la
Ál ta lá nos Is ko la és Alap-
fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, va la mint a 
Sza bó Pál Té ri Ál ta lá nos
Is ko la össze ol va dá sát kö ve -
tõ en lét re jö võ új köz ok ta tá -
si in téz mény re vo nat ko zik.)

Fel sõ fo kú szak irá nyú
pe da gó gus v. és szak kép -
zett ség, 5 év szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
szak kép zett ség a Kö zokt.tv. 
128. § (8) be kez dés sze rint.
Ma ga sabb ve ze tõi meg-
bí zást az kap hat, aki az
in téz mény nél köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti mun -
ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. jún. 30.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr., om.,
szgy. iga zo lá sa, b., nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zat 
el nye ré se ese tén a pá lyá zó -
val szem ben nem áll fenn a  
Kjt. 41. § sze rin ti össze fér -
he tet len ség, adatvédelmi
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Ka zin czy Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la
5600 Bé kés csa ba,
Irá nyi u. 14.
Igaz ga tó

(A meg hir de tett in téz mény -
ve ze tõi ál lás a 2. Szá mú 
Ál ta lá nos Is ko la és a 
10. Szá mú Ál ta lá nos Is ko la
össze ol va dá sát kö ve tõ en
lét re jö võ új köz ok ta tá si 
in téz mény re vo nat ko zik.)

 nyi lat ko zat.
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel vár ha tó idõ pont -
ja: 2011. már ci us–áp ri lis. 

Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let, Új pest 
Ön kor mány za ta
1042 Bu da pest,
Ist ván út 14.
Tel./fax: (1) 231-3141,
(1) 231-3151 

Cso ko nai Vi téz Mi hály
12 Év fo lya mos Gim ná zi um
1048 Bu da pest,
Bõr fes tõ u. 5–9.
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben

Lf.: ta nár ként – a 
Kö zokt.tv. elõ írá sa i nak
meg fe le lõ óra szám ban – el -
lát ja a szak tárgy ta ní tá sát.
Igaz ga tó ként az in téz mény
tör vé nyes mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
a pe da gó gi ai prog ram meg -
va ló-
su lá sá nak biz to sí tá sa, az
in téz mé nyi költ ség ve tés 
be tar tá sa, mun kál ta tói, 
tan ügy igaz ga tá si, ve ze tõi
jo gok gya kor lá sa.

Megy eri Úti 
Ál ta lá nos Is ko la
1044 Bu da pest,
Megy eri út 20.
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben

Lf.: pe da gó gus ként – a 
Kö zokt.tv. elõ írá sa i nak
meg fe le lõ óra szám ban – el -
lát ja a szak tárgy ta ní tá sát.
Igaz ga tó ként az in téz mény
tör vé nyes mû kö dé sé nek

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly-
ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó val 
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg-
bí zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be ki -
ne vez he tõ.

Fõ is ko lán szer zett 
pe da gó gus v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó-
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg bí -
zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat az Or szá gos Szak ér tõi
Név jegy zék ben sze rep lõ
szak ér tõ vé le mé nye zi.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re és a gaz -
dál ko dás ra épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel, ké pe sí tést
iga zo ló, va la mint az elõ írt
szgy-t iga zo ló om., b.,
amennyi ben a pá lyá za ti 
ha tár idõ le jár ta kor nem tölt
be er köl csi bi zo nyít vány -
hoz kö tött mun ka kört, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot írás ban, a 
csa tolt mel lék le tek kel
együtt kell be nyúj ta ni.
Az a pá lyá zat ér vé nyes,
amely for ma i lag és tar tal -
mi lag – a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár ta kor – meg fe lel a 
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
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biz to sí tá sa, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
a pe da gó gi ai prog ram meg -
va ló su lá sá nak biz to sí tá sa,
az in téz mé nyi költ ség ve tés
be tar tá sa, mun kál ta tói, 
tan ügy igaz ga tá si, ve ze tõi
jo gok gya kor lá sa.

 és a pá lyá za ti ki írás nak.
A pá lyá zó kat az Ön kor -
mány zat pszi cho ló gi ai
szak mai al kal mas sá gi 
vizs gá lat ra kül di.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let, 
Új pest Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
Sze mély ügyi Osz tá lya

Sem mel we is Egye tem 
1085 Bu da pest, 
Ül lõ út 26. 
Tel.: (1) 317-2400 
Fax: (1) 317-2220 

Sem mel we is Egye tem 
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
és Gim ná zi um
1125 Bu da pest, 
Di a na u. 35–37. 
Igaz ga tó, pe da gó gus 
mun ka kör ben

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se, a 
ne ve lõ tes tü let ve ze té se, a
ne ve lõ és ok ta tó mun ka 
irá nyí tá sa és el len õr zé se, a
ne ve lõ tes tü let jog kö ré be
tar to zó dön té sek elõ ké szí té -
se, vég re haj tá suk szak sze rû 
meg szer ve zé se és el len õr -
zé se, a ren del ke zés re ál ló
költ ség ve tés alap ján a 
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény 
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek 
biz to sí tá sa, az is ko la szék -
kel, a mun ka vál la lói ér dek -
kép vi se le ti szer vek kel és a
di ák ön kor mány za tok kal, 
il let ve szü lõ szer ve ze tek kel
(kö zös sé gek kel) va ló
együtt mû kö dés, nem ze ti 
és is ko lai ün ne pek mun ka -
rend hez iga zo ló, mél tó
meg szer ve zé se, a gyer mek-
és if jú ság vé del mi mun ka
irá nyí tá sa, a ta nu ló- és
gyer mek bal eset meg elõ zé -
sé vel kap cso la tos te vé keny -
ség irá nyí tá sa.

Bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, az adott ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör be töl -
té sé hez szük sé ges – a 
Kö zokt.tv. 17. § (1)–(2) be -
kez dé sé ben fel so rolt –
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, má sod szor
és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén a pe -
da gó gus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy., 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör ben tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal ma -
zás, il let ve a meg bí zás sal
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, vgy.
Elõny: test ne ve lõ ta ná ri
dip lo ma. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. ápr. 19. 
Pe hi: 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a pá lyá zó je lent ke zé se a 
pá lyá za ti ki írás ban fog lal -
tak ra, b., szak mai ön., a 
pá lyá zó ed di gi szak mai,
ve ze tõi, ok ta tó és tu do má -
nyos mun ká já nak rész le tes
is mer te té se, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re és a gaz -
dál ko dás ra épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel,  a pá lyá za ti
fel hí vás ban meg fo gal ma -
zott tar tal mi kö ve tel mé -
nyek, is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get ta nú sí tó
hi te les om., nyelv vizs ga- 
bi zo nyít vány hi te les má so -
la ta (amennyi ben a pá lyá zó
ren del ke zik ve le), je len le gi
mun ka hely, be osz tás, adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 kü lön pél -
dány ban, össze fûz ve kell
be nyúj ta ni.
 A szak mai ön-t, az ed di gi
szak mai ve ze tõi te vé keny -
ség rész le tes is mer te té sét 
és a vpr-t elekt ro ni kus for -
má ban is be kell nyúj ta ni.
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Pc.: Sem mel we is Egye tem
Hu mán erõ for rás-gaz dál ko -
dá si Igaz ga tó sá ga
1085 Bu da pest, 
Ül lõ út 26. 
Rek to ri épü let Fsz. 1. 
Ur bán Ani ta 
Tel.: (1) 459-1500/55107 
E-ma il: 
ua ni ta@rek hiv.so te.hu

Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, 
Pes ter zsé bet Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
1201 Bu da pest, 
Kos suth tér 1. 
Tel.: (1) 285-6321 
Fax: (1) 289-2560 

Ady End re Ál ta lá nos Is ko la 
és Pes ter zsé bet Pe da gó gi ai
In té zet
1204 Bu da pest,
Ady End re u. 98.
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
szak mai mun ka meg szer ve -
zé se, irá nyí tá sa és el len õr -
zé se, a sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa.

Fel sõ fo kú (egye te mi vagy
fõ is ko lai) v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. 
aug. 14-ig szól.
Pbhi: 2011. ápr. 18.
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár ta utá ni 
30. na pot kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a Korm. ren de let 5. §
(8) be kez dé se sze rint, 
szak mai ön., vpr., om., b.,
ko ráb bi mun ka vi szo nyok
iga zo lá sa, össze fér he tet len -
sé gi nyi lat ko zat, nyi lat ko zat 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, pa pír ala -
pon, „Pá lyá zat” meg je lö lés -
sel (va la mennyi tar tal mi
elem) és CD-n (csak a
vpr-t tar tal maz za) kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság
f.: tel.: (1) 285-6321
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. már ci us.
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Tát ra Té ri Ál ta lá nos Is ko la
1204 Bu da pest, 
Tát ra tér 1. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
szak mai mun ka meg szer ve -
zé se, irá nyí tá sa és el len õr -
zé se, a sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa.

Vö rös marty Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Lo go pé di ai In té zet
1201 Bu da pest, 
Vö rös marty u. 128. 
Igaz ga tó 

Gróf Szé che nyi Ist ván
Szak is ko la és Gim ná zi um 
1203 Bu da pest,
Kál mán u. 15. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
szak mai mun ka meg szer ve -
zé se, irá nyí tá sa és el len õr -
zé se, a sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2011. ápr. 14.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A meg bí zás 2016. 
aug. 14-ig szól.
Pbhi: 2011. ápr. 14.

Vá ro si In téz mé nyi Köz pont 
Fü ze sa bony
3390 Fü ze sa bony, 
If jú ság út 17. 
Tel.: (36) 341-131 
Fax: (36) 343-320

VIKF Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la
3390 Fü ze sa bony, 
Kos suth út 1–3. 
Igaz ga tó 

Ze ne mû vé sze ti fõ is ko lán
szer zett pe da gó gus v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben, pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás, il let ve a 
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõre

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
VIKF igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a vég le -
ges dön tést a VIKF 
Igaz ga tó ta ná csa hoz za meg.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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szó ló al kal ma zás, ki emel -
ke dõ szak mai te vé keny ség.
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi gya kor lat,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, az in téz mény sa já -
tos sá ga i nak is me re te. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, fel sõ fo kú vég zett sé get
iga zo ló om., b., pe da gó gus
szak vizs ga, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(+ CD-n), zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Mû vé sze ti is ko la
igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Va lyon Ist ván 
VIKF fõ igaz ga tó 

Haj dú sám son Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4251 Haj dú sám son, 
Sza bad ság tér 5. 
Tel.: (52) 590-590
Fax: (52) 590-591

II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
4251 Haj dú sám son, 
Kos suth u. 2–8. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, mun -
kál ta tói jog gya kor lás, az
in téz mény mû kö dé sé vel,
mû köd te té sé vel kap cso la tos 
min den olyan fel adat el lá tá -
sa, me lyet jog sza bály, vagy
kol lek tív szer zõ dés nem
utal más ha tás kö ré be.

Fõ is ko lai szin tû v.,
pe da gó gus szak vizs ga, 
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
kép zett ség, szgy. a 
Kö zokt.tv. 18. § 1/c. pont ja, 
il let ve (6) be kez dé se sze -
rint, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza bály
sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val tör té nõ
ren del ke zés, il let ve be ván -
do rolt, vagy le te le pe dett
stá tusz, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa. 
Elõny: egyéb fel sõ fo kú
ké pe sí tés. 

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a pá lyá zat vé le mé nye -
zé sét kö ve tõ en a kép vi se -
lõ-tes tü let bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., a Kö zokt.tv.
18. § (5)–(6) be kez dé sé ben
elõ ír tak sze rint, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
vég zett sé get iga zo ló hi te les 
om., b., adat vé del mi nyi lat -
ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
I. 101/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
is ko la igaz ga tó. 
Pc.: Haj dú sám son Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
f.: te le fo non, jegy zõ vagy
al jegy zõ 
www.haj du sam son.hu 
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Ka pu vár Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le té nek
Egész ség ügyi és Ok ta tá si
Bi zott sá ga
9330 Ka pu vár, 
Fõ tér 1. 
Tel.: (96) 596-003 

Ka pu vár Tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
9330 Ka pu vár, 
Kos suth u. 9–11. 
Igaz ga tó 

Lf.: az in téz mény ve ze té sé -
vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sa.

A Kjt., va la mint a Korm.
ren de let sze rint, a ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás 
el lá tá sá val olyan köz al kal -
ma zott bíz ha tó meg, aki
ren del ke zik a Kö zokt.tv.
18. §-ában sze rep lõ, ve ze tõ -
re vo nat ko zó fel té te lek kel,
bün tet len elõ éle tû.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap éj fél. 
Pe hi: jog sza bály sze rint, de
leg ké sõbb 2011. máj. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat Ka pu vár Vá ro si Ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te 
bí rál ja el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., b., is ko lai vég -
zett sé get, ké pe sí té si fel té te -
le ket ta nú sí tó om., vpr., 
fej lesz té si el kép ze lés, leg -
alább 5 év szgy. iga zo lá sa a 
Kö zokt.tv. 18. §-a sze rin ti
fel té te lek alap ján, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban
pa pír ala pon és 1 pél dány -
ban CD le me zen, Word for -
má tum ban, pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
Pc.: Ka pu vár Vá ros 
jegy zõ je 
f.: Há mo ri György
pol gár mes ter 
Tel.: (96) 596-001 
E-ma il: 
pol gar mes ter@ka pu var.hu

 Kecs ke mé ti Fõ is ko la 
6000 Kecs ke mét, 
Izsá ki út 10. 
Tel.: (76) 501-960 
Fax: (76) 501-979 
Hon lap: www.ke fo.hu 

Kecs ke mé ti Fõ is ko la 
Pe tõ fi Sán dor 
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
és Gya kor ló Óvo da
6000 Kecs ke mét, 
Bu dai u. 7. 
Igaz ga tó 

Lf.: a Kö zokt.tv.-ben sze -
rep lõ fel ada tok el lá tá sá nak
biz to sí tá sa,  szer ve zé se.
A KF Ta ní tó kép zõ 
Fõ is ko lai  Kar Hu mán 
Tu do má nyok  In té ze té nek 

A Kö zokt.tv. 18. §-a sze-
rin ti, az in téz mény ve ze tõi
meg bí zás hoz szük sé ges fel -
té te lek, a hall ga tók gya kor -
la ti kép zé sé nek irá nyí tá sá -
ban szer zett ta pasz ta lat, jó
ve ze tõi ké pes ség.
Elõny: fel sõ ok ta tá si és köz -
ok ta tá si gya kor lat, több éves 
vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig, 5 év re szól. 
A meg bí zás a meg fe le lõ 
pá lyá za ti el já rás le foly ta tá -
sát kö ve tõ en több al ka lom -
mal is meg hosszab bít ha tó. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: 2011. júl. 31.
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ve ze tõ jé vel együtt mû köd ve 
szer ve zi, irá nyít ja a hall ga -
tók gya kor la ti fel ké szí té sét. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a ha tá lyos sza bá lyo zá -
sok sze rin ti tes tü le tek vé le -
mé nye zik, ezt kö ve tõ en a
Kecs ke mé ti Fõ is ko la rek to -
ra dönt a ve ze tõi meg bí zás
ki adá sá ról. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a pá lyá zó je len le gi mun ka -
he lyét, be osz tá sát, mun ka -
kö ri be so ro lá sát, ed di gi
szak mai mun ká ját és ve ze -
tõi te vé keny sé gé nek rész le -
tes is mer te té sét, a gya kor ló -
in téz mény ve ze té sé re vo -
nat ko zó prog ra mot a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
szak mai ön., vég zett sé get,
szak kép zett sé get ta nú sí tó
hi te les om., vagy az ere de ti
ok irat ról a Fõ is ko la fõ tit ká -
ra ál tal ké szí tett és zá ra dé -
kolt egy sze rû má so lat, b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
3 má so la ti pél dány ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör 
meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ.
Pc.: Dr. Da nyi Jó zsef rek tor

Kóny Köz ség Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
9411 Kóny, 
Rá kó czi u. 30. 
Tel.: (96) 280-140 
Fax: (96) 280-309

De ák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
9144 Kóny,
Bé ke u. 1.
Igaz ga tó

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, pe da -
gó gus szak vizs ga, köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben pe da gó gus

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: leg ké sõbb 2011.
jún. 30.
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mun ka kör ben fenn ál ló, ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, il let ve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ ha tá -
ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok 
el bí rá lás ra a kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülé sen ke rül sor, me -
lyen sze mé lyes meg je le nés
szük sé ges. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
il let ve fenn tar tói dön tés
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a leg alább 5 év szgy-t iga -
zo ló szak mai ön., b., vég -
zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
ki zá ró lag pos tai úton,
„Igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel kell be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Al ler Im re 
pol gár mes ter 
A KSZK hon lap ján va ló
köz zé té tel ide je: 
2011. ápr. 1.

Mór ágy Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
7165 Mór ágy, 
Al kot mány u. 3. 

Mór ágyi Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da
7165 Mór ágy, 
Pe tõ fi u. 72. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

(Az in téz mény né met nem -
ze ti sé gi óvo da, né met nem -
ze ti sé gi ál ta lá nos is ko la
1–8. év fo lyam, tag in téz -
mény Bá ta a pá ti 1–4. osz -
tály al só ta go zat.)

Szak irá nyú fel sõ fo kú v. [a
Kö zokt.tv. 17. § (1) be kez -
dés d) pont ja, va la mint a
17. § (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint], pe da gó gus
szak vizs ga, 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett szgy. 
[a Kö zokt.tv. 18. §
(1)–(2) be kez dé se sze rint]. 
Elõny: ál ta lá nos is ko lai
ve ze tés ben szer zett vgy. 
(5 év). 

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. júl.
31-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 1. 
Pe hi: a 30 na pos vé le mé -
nye zé si ha tár idõ le jár tát 
kö ve tõ en a Kjt. elõ írá sai
sze rint.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a Kö zokt.tv. 18. § 
(1)–(2) be kez dés, va la mint
(5)–(6) be kez dé sé ben elõ írt
szgy-t is iga zo ló ön., vpr.,
az ál lás hely be töl tés hez
szük sé ges ké pe sí tés(ek)
meg lé tét iga zo ló hi te les
om., 30 nap nál nem ré geb bi 
b., a pá lyá zat hoz tá mo ga tó
aján lás, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton,  „Igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel
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meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Mór ágy Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Glöck ner Hen rik 
pol gár mes ter és 
Ba kó Jó zsef né kör jegy zõ 
Tel.: (74) 493-043 

Nád ud var Vá ro si 
Ön kor mány zat 
4181 Nád ud var, 
Fõ út 119. 
Tel.: (54) 529-010 
Fax: (54) 480-256 

Kö vy Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la 
4181 Nád ud var, 
Fõ út 133. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény irá nyí tá si, 
el len õr zé si, mun kál ta tói fel -
ada ta i nak el lá tá sa, ala pí tó
ok irat sze rin ti fel ada tok el -
lá tá sa, ön ál ló an mû kö dõ 
in téz mény ve ze té se, kap -
cso lat tar tás a fenn tar tó val.

Fõ is ko lai szin tû pe da gó gus
v., leg alább 3-5 év vgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa,
pe da gó gus szak vizs ga, 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 3. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a ha tá lyos jog sza bály
alap ján, a pá lyá za ti el já rás -
ban köz re mû kö dõk vé le mé -
nye zé sét kö ve tõ en Nád ud -
var Vá ros Ön kor mány zat 
kép vi se lõ-tes tü le te bí rál ja
el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
fény kép pel el lá tott rész le tes 
szak mai ön., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1760-1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
in téz mény ve ze tõ.
Pc.: Nád ud var Vá ro si 
Ön kor mány zat 
f.: Fe ren czik né 
Ka racs An ge li ka  
Tel.: (54) 520-017 
www.na dud var.hu 
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Nyír egy há zi Fõ is ko la 
4400 Nyír egy há za, 
Sós tói út 31/B. 
Tel.: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485

Eöt vös Jó zsef 
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
és Gim ná zi um
4400 Nyír egy há za, 
Ung vár stny. 12. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a ne ve lõ tes tü let, az 
ok ta tó-ne ve lõ mun ka 
és a hall ga tók gya kor la ti
kép zé sé nek irá nyí tá sa, 
el len õr zé se. Az is ko la 
gaz dál ko dá sá nak – költ ség -
ve té sé nek ter ve zé se és 
ko or di ná lá sa, a gya kor ló is -
ko la mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sa. A gaz da sá gi ve ze tõ és
az ad mi niszt ra tív-tech ni kai
dol go zók mun ká já nak irá -
nyí tá sa és el len õr zé se. A
gya kor ló is ko lai pá lyá za ti,
tu do má nyos és pub li ká ci ós
te vé keny ség szer ve zé se,
irá nyí tá sa. Az is ko lá ban
mû kö dõ di ák- és szü lõ, 
ci vil, il let ve ön ál ló jo gi 
sze mé lyi sé gû szer ve ze tek -
kel va ló kap cso lat tar tás 
ko or di ná lá sa. Az is ko la
mû köd te té se a jog sza bá -
lyok ban és bel sõ sza bály za -
tok ban fog lal tak nak meg fe -
le lõ en. 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, egye te mi szin tû ta ná ri
kép zett ség és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga,
köz ok ta tá si ve ze tõ szak irá -
nyú szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., Nyír egy há zi Fõ is ko -
lá val fenn ál ló, ha tá ro zat lan
ide jû köz al kal ma zot ti jog -
vi szony. 
Elõny: leg alább 10 év köz -
ok ta tá si in téz mény ve ze tõi
gya kor lat, leg alább egy élõ
ide gen-nyelv tár gya ló ké pes 
is me re te, a meg bí zás hoz
kap cso ló dó nem zet kö zi 
ta pasz ta lat (pl. kül föl di 
ok ta tá si prog ram ban va ló
rész vé tel), köz ok ta tá si, 
tu do má nyos te vé keny ség.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 14. 
Pe hi: 2011. máj. 31. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, b., vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., az is ko la ve ze té sé re,
jö võ jé re, fej lesz té sé re 
vo nat ko zó el kép ze lés, 
prog ram, min den olyan irat, 
me lyet a pá lyá zó fon tos nak
tart, adat vé del mi nyi lat ko -
zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton, „Pá -
lyá zat is ko la igaz ga tói meg -
bí zás ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: Prof. Dr. Já no si Zol tán
rek tor 
f.: dr. Me zei Tün de 
mb. fõ tit kár 
Tel.: (42) 599-400/2064

Szent lõ rinc ká ta Köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2255 Szent lõ rinc ká ta, 
Arany J. u. 26. 
Tel./fax: (29) 431-001

Im re Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la 
2255 Szent lõ rinc ká ta, 
Dó zsa Gy. u. 48. 
Igaz ga tó

A Kö zokt.tv-ben meg ha tá -
ro zott fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, leg alább
5 év szgy.
A pá lyá zó nak min den
egyéb, a jog sza bá lyok ban 
elõ írt fel té tel nek kell meg -
fe lel ni. 
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak.

ÁEI: 2011. júl. 1. 
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 60 nap.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., ké pe sí tést iga -
zo ló om., b., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel. 
Pc.: Szent lõ rinc ká ta Köz ség 
pol gár mes te re
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Tö rök szent mik lós Vá ros
Ön kor mány za ta 
5200 Tö rök szent mik lós, 
Kos suth L. út 135/A
Tel.: (56) 590-421
Fax: (56) 590-437

Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos
és Ma gyar – An gol 
Két Ta ní tá si Nyel vû Is ko la, 
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat
5200 Tö rök szent mik lós, 
Hu nya di út 6. 
Igaz ga tó

Lf.: ta ní tó ként/ta nár ként
szak sze rû en el lát ja az ál ta -
lá nos is ko lás ta nu lók ne ve -
lé sét-ok ta tá sát, a pe da gó-
gi ai prog ram ér té ke it, kö ve -
tel mé nye it, cél rend sze rét 
fi gye lem be vé ve. Az in téz -
mény egy sze mé lyû ve ze tõ
fe le lõ se (a Kö zokt.tv.
54–55. §) mind szak mai-pe -
da gó gi ai, mind tör vény es -
sé gi, mind gaz dál ko dá si
szem pont ból. Biz to sít ja az
or szá gos ága za ti és a he lyi
ok ta tás po li ti kai, és in téz -
mény hasz ná lók igé nye i nek
meg fe le lõ mi nõ sé gi szol -
gál ta tást. Fe le lõs in téz mé -
nye mû kö dé sé nek át lát ha tó -
sá gá ért, tör vé nyes sé gé ért,
sza bály za ta i nak, szak mai
mi nõ ség irá nyí tá si prog ram -
ja i nak, esély egyen lõ sé gi in -
téz ke dé si ter vé nek ki dol go -
zá sá ért és vég re haj tá sá ért.
Tel jes ha tás kör rel gya ko -
rol ja a mun kál ta tói jo go kat, 
pe da gó gi ai, tan ügy-igaz ga -
tá si jog kö rö ket. In téz mé nyi
in no vá ci ó kat foly tat, dol -
goz ki, pá lyá zik. Fo lya mat -
ban lé võ pá lyá za tok vég re -
haj tá sa, le zárt pá lyá za tok
fenn tar tá sa.

Az is ko la tí pus nak meg-
fe le lõ szak irá nyú fel sõ fo kú
v., bün tet len elõ élet, 5 év
szgy., pe da gó gus szak-
vizs ga és/vagy köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak kép zett ség. 
Elõny: több cé lú köz ok ta tá si 
in téz mény ben szer zett vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí -
tott 47 nap, 2011. ápr. 29.
(pos ta bé lyeg zõ dá tu ma). 
Pe hi: 2011. júl. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint +
vp.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön. (EUROPASS), 
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el -
kép ze lés sel, re fe ren ci ák (le -
het az ön. ré sze is), hi te les
om. (mun kál ta tói vagy
jegy zõi, vagy köz jegy zõi),
egyéb vég zett sé get, kép -
zett sé get iga zo ló om., b.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel -
mé nyei (vpr.): 
1. Szink ro ni tás, ko he ren cia: 
– az ala pí tó ok irat tal, ne ve -
lé si, pe da gó gi ai prog ram -
mal, in téz mé nyi mi nõ ség -
irá nyí tá si prog ram mal, in -
téz mé nyi esély egyen lõ sé gi
in téz ke dé si terv vel, 
– Tö rök szent mik lós Tér sé -
ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár -
su lás in téz ke dé si ter vé vel,
ön kor mány zat mi nõ ség irá -
nyí tá si prog ram já val, ön -
kor mány za ti esély egyen lõ -
sé gi in téz ke dé si terv vel,
– hely zet elem zés és ve ze tõi 
prog ram egy más ra épü lé se. 
2. Cé lok-fel ada tok:
– hely zet elem zés (mik ro 
és mak ro kör nye zet, ed di gi
ered mé nyek – szak mai –
be mu ta tá sa, sze mé lyi-tár -
gyi- és gaz dál ko dá si fel té te -
lek, pe da gó gi ai szak szol gá -
lat, ta go za tok), 
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– cél rend szer (ne ve lés fi lo -
zó fi ai alap ve tés, ve ze tés fi -
lo zó fi ai fel fo gás, kö zös ér -
ték rend ki ala kí tá sa),
– fel ada tok meg fo gal ma zá -
sa, (ne ve lõ tes tü le ti szin ten,
ve ze tõi, kö zép ve ze tõi szin -
ten, ta nu lói szin ten: kü lö nö -
sen esély egyen lõ sé gi kö ve -
tel mé nyek, te het ség gon do -
zás, HHH-s, SNI-s,
BTMN-es gyer me kek,
ta nu lók ne ve lé se-ok ta tá sa,
el lá tá suk vá ro si-tér sé gi
szin ten, kom pe ten cia ala pú
ne ve lés-ok ta tás, in téz mé nyi 
spe ci a li tá sok, uni ós pá lyá -
za tok meg va ló sí tá sa és
fenn tar tá sa pl.
TÁMOP-3.1.4.),
– fel ada tok ki je lö lé se
(ok-fel tá rás, idõ be li el ren -
de zés-idõ terv, meg va ló sít -
ha tó ság, eset leg al ter na tí -
vák).
3. Ve ze tõi fel ada tok a pá -
lyá zat ban: 
– ter ve zés, fej lesz tés: rö vid, 
kö zép és hosszú tá von (pe -
da gó gi ai prog ram ele mek,
gaz dál ko dás, táv lat adás, ha -
gyo má nyok), 
– ve ze tés (hu mán erõ for rás
ki hasz ná lá sa, ter ve zés, fej -
lesz tés, kép zés: szer ve ze ti
struk tú ra, szer ve ze ti kul tú -
ra, dön tés tech ni ka, bel sõ
sza bá lyo zá sok, kom mu ni -
ká ció), 
– szak szol gál ta tás, 
– irá nyí tás ((kö ve tel mény -
rend szer, el len õr zés-ér té ke -
lés, kor rek ció, gyer mek- és
if jú ság vé del mi mun ka, bal -
eset meg elõ zés), 
– mi nõ ség fej lesz tés, tel je -
sít mény ér té ke lés,
– esély egyen lõ sé gi kö ve tel -
mé nyek, 
– te het ség gon do zás,
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– együtt mû kö dés, kap cso la -
tok (bel sõ, kül sõ), kü lö nös
te kin tet tel a más fenn tar tó
ál tal mû köd te tett köz ok ta tá -
si in téz mé nyek kel. 
4. Ve ze tõi fe le lõs ség, ve ze -
tõi el kö te le zett ség.
A pá lyá za tot ki zá ró lag pos -
tai úton, nyom ta tott for má -
ban kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá za ti ki írás és a nyi -
lat ko za tok le tölt he tõk Tö -
rök szent mik lós Vá ros hon -
lap já ról: www.to rok szent -
mik los.hu. 
Pc.: Dr. Ju hász Eni kõ 
pol gár mes ter 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 14.

Ve res egy ház Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2112 Ve res egy ház, 
Fõ út 106.

Fab ri czi us Jó zsef 
Es ti Gim ná zi um 
és Ke res ke del mi 
Szak kö zép is ko la
2112 Ve res egy ház, 
Fõ út 77–79. 
Igaz ga tó

Egye te mi szin tû ta ná ri v. és 
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, 5 év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett szgy. 
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap: 
2011. ápr. 18. 
Pe hi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 60 na pon be lül:
2011. máj. 18. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. 
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., is ko lai vég -
zett sé get, szgy-t iga zo ló 
hi te les om., vpr., b. 
Pc.: Ve res egy ház Vá ros
pol gár mes te re 
f.: Kis né Ta kács Il di kó 
Ve res egy ház Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
ok ta tá si re fe ren se 
Tel.: (28) 588-613

Vép Vá ros és Boz zai Vá ros 
Ön kor mány za ta 
9751 Vép, 
Rá kó czi u. 8.

Ha tos Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
9751 Vép, 
Rá kó czi u. 22. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., fel hasz ná lói szin tû
in for ma ti kai rend szer-
is me ret, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly-
ta tá sa, bün tet len elõ élet,

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. máj. 20.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról Vép Vá ros és Boz zai
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Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok ban a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je ré szé re 
meg ha tá ro zott fel ada tok 
el lá tá sa. 

ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, leg alább 5 év
vgy., an gol vagy né met
nyel vû, kö zép fo kú, 
C tí pu sú nyelv vizs ga. 

Köz ség Ön kor mány za tá nak 
kép vi se lõ-tes tü le te dönt, 
a ne ve lõ tes tü let szá má ra
biz to sí tott vé le mé nye zé si
ha tár idõt kö ve tõ 30. nap
utá ni ren des együt tes 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko -
lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get, va la mint az elõ írt
szgy-t iga zo ló om., b., nyi -
lat ko zat az elõ írt va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról, adat vé del -
mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
Pc.: Vép Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
f.: Kiss Ká roly né jegy zõ 
Tel.: (94) 543-067 

Zsom bó – Csó lyos pá los
Köz sé gek Köz ok ta tá si 
In téz mé nyi Tár su lá sa 
Tár su lá si Ta ná csa 
6792 Zsom bó, 
Al kot mány u. 3. 
Tel.: (62) 595-555 
Fax: (62) 595-556 

Zsom bó – Csó lyos pá los
Köz sé gek Ál ta lá nos 
Is ko lá ja, Óvo dá ja, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mé nye
6792 Zsom bó, 
Mó ra Fe renc u. 8. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: Zsom bó – Csó lyos pá -
los Is ko la igaz ga tói 
fel ada ta i nak el lá tá sa, 
a Kós Ká roly Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény tag -
in téz mény-ve ze tõi fel ada ta -
i nak el lá tá sa, az in téz mény -
hez tar to zó to váb bi 3 tag in -
téz mény irá nyí tá sa ese ten -
ként csó lyos pá lo si mun ka -
vég zé si he lyen.

Fõ is ko lán vagy egye te men
szer zett pe da gó gus v., leg -
alább 5 év ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak vizs -
ga, B ka te gó ri ás jo go sít -
vány, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: ál ta lá nos is ko lá ban
szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1.
A meg bí zás 2016. 
jún. 30-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zott ide jû, 5 évig 
tar tó köz al kal ma zot ti 
jog vi szony. 
Pbhi: 2011. ápr. 29.
(be ér ke zés nap ja) 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: Zsom bó –
Csó lyos pá los Köz sé ge
Köz ok ta tá si In téz mé nyi
Tár su lá sa Tár su lá si Ta ná -
csá nak 2011. jú ni u si ülé se.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze -
rint, va la mint Korm. ren de -
let alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr. a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
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A ne ve lé si-ok ta tá si fel ada -
to kat Zsom bó és Csó lyos -
pá los Köz sé gek in téz mé nyi
tár su lás ke re té ben lát ják el.
A ki ne ve zett igaz ga tó egy -
ben a zsom bói ál ta lá nos is -
ko la és alap fo kú mû vé szet -
ok ta tá si in téz mény tag in -
téz mény-ve ze tõ je is. 
Az in téz mény hez 2 óvo dai
és 2 is ko lai tag in téz mény
tar to zik.

A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen vagy pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni 
a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
271/2011/U., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
Zsom bó – Csó lyos pá lo si 
Is ko la igaz ga tó ja.
Pc.: Zsom bó – Csó lyos pá -
los Köz sé gek Köz ok ta tá si
In téz mé nyi Tár su lá sa Tár -
su lá si Ta ná csa 
f.: Á. Fú rús Já nos Csó lyos -
pá los Köz ség pol gár mes te re 
Tel.: (77) 486-049 és 
Gyu ris Zsolt 
Zsom bó Köz ség 
pol gár mes te re 
Tel.: 62) 595-555 
sze mé lye sen vagy 
te le fo non. 
www.zsom bo.hu 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2011. márc. 16.

Egyéb vezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bé kés csa ba Me gyei 
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé se
5600 Bé kés csa ba, 
Szent Ist ván tér 7. 
Tel.: (66) 523-819 
Fax: (66) 523-808

Ger lai Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
5600 Bé kés csa ba, 
Csa bai út 1. 
In téz mény ve ze tõ 

Fel sõ fo kú szak irá nyú pe da -
gó gus v. és szak kép zett ség,
5 év szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy az zal egyen ér -
té kû szak kép zett ség a 
Kö zokt.tv. 128. § (8) be -
kez dés sze rint.
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki az in téz -
mény nél köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka kör -
be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2011. aug. 1. 
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., vpr., om.,
szgy. iga zo lá sa, b., nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zat 
el nye ré se ese tén a pá lyá zó -
val szem ben nem áll fenn a
Kjt. 41. § sze rin ti össze fér -
he tet len ség, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
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A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel vár ha tó idõ pont -
ja: 2011. már ci us– áp ri lis. 

Bu da pest Fõ vá ros 
VIII. Ke rü let, 
Jó zsef vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1082 Bu da pest, 
Ba ross u. 66–68. 
Tel.: (1) 459-2277
Fax: (1) 314-1416

Jó zsef vá ro si Csa lád se gí tõ
és Gyer mek jó lé ti Köz pont 
1081 Bu da pest, 
Nép szín ház u. 22. 
In téz mény ve ze tõ
Az in téz mény te vé keny sé gi 
kö re: Szo ci á lis alap szol gál -
ta tá sok: csa lád se gí tés, köz -
ét kez te tés (nép kony ha).
Gyer mek jó lé ti szol gál ta tá -
sok: gyer mek jó lé ti szol gál -
ta tás (gyer mek jó lé ti köz -
pont), gyer me kek át me ne ti
gon do zá sa, krí zis la ká sok
üze mel te té se.
Gaz dál ko dá si fel ada tok: 
az ön ál ló an mû kö dõ és 
gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv pénz ügyi-gaz da sá gi
fel ada ta i nak el lá tá sa gaz da -
sá gi ve ze tõ köz re mû kö dé -
sé vel. 

Lf.: az in téz mény ve ze té se,
szak mai mun ká já nak, gaz -
dál ko dá sá nak szer ve zé se,
irá nyí tá sa, el len õr zé se; a
köz al kal ma zot tak fe let ti
mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. szá mú mel lék le -
té nek 5. pont já ban, a
15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let 2. szá mú mel lék let 
I. rész I/1. pont já ban és 
I/4. pont já ban fog lal tak
alap ján elõ írt fel sõ fo kú
alap vég zett ség, a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. ren de let 
3. § (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján, leg alább 5 év 
fel sõ fo kú vég zett sé get vagy 
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a szo ci á lis el -
lá tás te rü le tén be töl tött
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év szo ci á -
lis vagy gyer mek jó lé ti – vé -
del mi in téz mény ben szer -
zett vgy., szo ci á lis szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet, a
gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról 
szó ló 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) be kez dé sé ben 
fog lal tak nak va ló meg fe le -
lés, va gyon nyi lat ko zat-té te -
li kö te le zett ség tel je sí té se a
2007. évi CLII. tv. alap ján,
a pá lyá zat el nye ré se ese tén.
Elõny: egyéb szak irá nyú
fel sõ fo kú ké pe sí tés, hely is -
me ret, gép jár mû ve ze tõi en -
ge dély, fel hasz ná lói szin tû
szá mí tás tech ni kai is me ret.

ÁEI: 2011. máj. 1. 
A meg bí zás 2016. 
ápr. 30-ig, 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony. 
Új on nan lé te sí tett jog -
viszony ese tén – a Kjt.
21/A. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – 3 hó-
nap pró ba idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2011. ápr. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zás ról a
257/2000. (XII. 16.) Korm.
ren de let 1/A. § (9)–(12) be -
kez dé sé ben fog lal tak fi gye -
lem be vé te lé vel a kép vi se lõ- 
tes tü let dönt.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., is ko -
lai vég zett sé get, ké pe sí tést
és az egyéb fel té te lek nek
va ló meg fe le lést ta nú sí tó
om., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ  fej lesz -
té si el kép ze lés sel, b., a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nyer tes pá lyá zó ként
a 2007. évi XXXI. tv. 5. §
(1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti idõ ben va gyonnyi lat -
ko za tot tesz, nyi lat ko zat 
ar ról, hogy az 1997. évi
 XXXI. tv. 15. § (8) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott 
ki zá ró ok ve le szem ben
nem áll fenn, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban, sze mé lye sen vagy
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pos tai úton, „Pá lyá zat a Jó -
zsef vá ro si Csa lád se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Köz pont in -
téz mény ve ze tõi (ma ga sabb
ve ze tõ) ál lás he lyé nek be töl -
té sé re” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Bu da pest Fõ vá ros
VIII. Ke rü let, Jó zsef vá ro si
Ön kor mány zat Pol gár mes -
te ri Hi va tal Hu mán szol gál -
ta tá si Ügy osz tály
Tel.: (1) 459-2192 

Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, 
Pes ter zsé bet 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1201 Bu da pest, 
Kos suth tér 1. 
Tel.: (1) 285-6321 
Fax: (1) 289-2560

Ady End re 
Ál ta lá nos 
Ne ve lé si Ta nács adó
1205 Bu da pest, 
Már tí rok út ja 51. 
In téz mény ve ze tõ 

Lf.: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
szak mai mun ka meg szer ve -
zé se, irá nyí tá sa és el len õr -
zé se, a sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa. 

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
szgy. 
Ha a ve ze tõi meg bí zást
pszi cho ló gus kap ja, kli ni -
kai, ne u ro pszi cho ló gi ai, 
pe da gó gi ai vagy ta nács adói 
szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 2016.
aug. 14-ig szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 18. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár ta utá ni 30. na -
pot kö ve tõ el sõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a Korm. ren de let 5. § 
(8) be kez dé se sze rint, 
szak mai ön., vpr., om., b.,
ko ráb bi mun ka vi szo nyok
iga zo lá sa, össze fér he tet len -
sé gi nyi lat ko zat, nyi lat ko zat 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, pa pír ala -
pon, „Pá lyá zat” meg je lö lés -
sel (va la mennyi tar tal mi
elem) és CD-n (csak a 
vpr-t tar tal maz za) kell be -
nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let, Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság
f.: tel.: (1) 285-6321
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
már ci us.
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Vá ro si In téz mé nyi Köz pont 
Fü ze sa bony
3390 Fü ze sa bony, 
If jú ság út 17. 
Tel.: (36) 341-131 
Fax: (36) 343-320

VIKF Hét szín vi rág Óvo da
In téz mény egy sé ge 
3390 Fü ze sa bony, 
Hon véd út 21. 
In téz mény egy ség-ve ze tõ

VIKF Pöt töm ke Óvo da 
In téz mény egy sé ge
3390 Fü ze sa bony, 
Rá kó czi út 16.
In téz mény egy ség-ve ze tõ

VIKF Dor mánd Tag óvo da 
Dor mánd, 
Dó zsa Gy. út 78. 
Tag óvo da-ve ze tõ

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be öl té sé hez
szük sé ges – a Kö zokt.tv.
17. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel sõ -
fo kú v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, leg -
alább 5 év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy.,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, az adott ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben,
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, il let ve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, ki emel -
ke dõ szak mai te vé keny ség.
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi gya kor lat,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, az in téz mény sa já -
tos sá ga i nak is me re te.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ VIKF
igaz ga tó ta ná csi ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a 
vég le ges dön tést a VIKF
Igaz ga tó ta ná csa hoz za meg.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, fel sõ fo kú vég zett sé get
iga zo ló om., b., pe da gó gus
szak vizs ga, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(+ CD-n), zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Óvo da ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Va lyon Ist ván 
VIKF fõ igaz ga tó

Vá ro si In téz mé nyi Köz pont 
Fü ze sa bony
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17. 
Tel.: (36) 341-131 
Fax: (36) 343-320

VIKF Szé che nyi Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la 
In téz mény egy sé ge
3390 Fü ze sa bony, 
Kos suth út 1–3.
In téz mény egy ség-ve ze tõ

VIKF Te le ki Blan ka 
Ál ta lá nos Is ko la 
In téz mény egy sé ge 
3390 Fü ze sa bony, 
Sza bad ság út 33. 
In téz mény egy ség-ve ze tõ

VIKF Dor mánd Ál ta lá nos
Is ko la Tag in téz mé nye
Dor mánd,
Dó zsa Gy. út 78.
Tag in téz mény-ve ze tõ 

Fõ is ko lán vagy egye te men
szer zett pe da gó gus v. és
szak kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, az adott ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben,
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, il let ve a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, ki emel -
ke dõ szak mai te vé keny ség.
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi gya kor lat, 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
VIKF igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a vég le -
ges dön tést a VIKF Igaz ga -
tó ta ná csa hoz za meg.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, fel sõ fo kú vég zett sé get
iga zo ló om., b., pe da gó gus
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köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, az in téz mény sa já -
tos sá ga i nak is me re te.

szak vizs ga, adat vé del mi
nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(+ CD-n), zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Is ko la igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Va lyon Ist ván 
VIKF fõ igaz ga tó 

Vá ro si In téz mé nyi Köz pont 
Fü ze sa bony 
3390 Fü ze sa bony, 
If jú ság út 17. 
Tel.: (36) 341-131 
Fax: (36) 343-320

VIKF Csa lád se gí tõ 
Szol gá lat 
3390 Fü ze sa bony, 
Rá kó czi út 48.
In téz mény ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Az in téz mény ál tal 
biz to sí tott el lá tá si for ma:
csa lád se gí tés.

Lf.: a VIKF Csa lád se gí tõ
Szol gá lat te vé keny sé gé nek
ter ve zé se, szer ve zé se, 
ve ze té se, irá nyí tá sa és 
el len õr zé se.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 3. szá mú mel lék le -
té nek 3.3 pont ja sze rin ti
szak irá nyú szak kép zett ség,
leg alább 3-5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get igény lõ, a szo -
ci á lis el lá tás te rü le tén vég -
zett mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
szo ci á lis szak vizs ga.
Elõny: szo ci á lis vagy gyer -
mek vé del mi in téz mény ben
szer zett vgy., az in téz mény
sa já tos sá ga i nak is me re te.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 5 év re szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
Új on nan lé te sí tett 
jog vi szony ese tén – a Kjt. 
21/A. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – 3 hó -
nap pró ba idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
VIKF igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a 
vég le ges dön tést a VIKF 
Igaz ga tó ta ná csa hoz za meg.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, ké pe sí tést iga zo ló om.,
b., pe da gó gus szak vizs ga,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(+ CD-n), zárt bo rí ték ban,
 sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „In téz mény ve ze tõi 
pá lyá zat, csa lád se gí tõ”
 meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni. 
Pc.: Va lyon Ist ván 
VIKF fõ igaz ga tó
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Les tár Pé ter 
Egy sé ges Kö zép is ko la,
Szak is ko la és Óvo da
6000 Kecs ke mét,
Kvarc u. 3.
Tel.: (76) 482-511 
Fax: (76) 495-123

Les tár Pé ter 
Egy sé ges Kö zép is ko la,
Szak is ko la és Óvo da 
II. Rá kó czi Fe renc 
Tag is ko lá ja
6000 Kecs ke mét, 
Tóth lász ló stny. 2. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 

(Kö zös igaz ga tá sú köz ok ta -
tá si in téz mény ál ta lá nos 
is ko lá ja.)

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.
(fõ is ko la vagy egye tem),
3-5 év vgy., köz ok ta tás-
ve ze tõi szak vizs ga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: 2011. ápr. 18. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
vpr., szak mai ön., is ko lai
vég zett sé get iga zo ló om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, „Pá lyá zat a 
Les tár Pé ter Egy sé ges Kö -
zép is ko la, Szak is ko la és
Óvo da II. Rá kó czi Fe renc
Tag is ko la tag in téz mény-
ve ze tõi mun ka kö ré nek 
be töl té sé re” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Les tár Pé ter Egy sé ges
Kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Óvo da
f.: Cze né né Bal la Ka ta lin
igaz ga tó

Pá lyá za ti fel hí vás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

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

Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Evan gé li kus Egy ház 
Aszó di Pe tõ fi Gim ná zi u ma, 
Szak kép zõ Is ko lá ja és 
Kol lé gi u ma
2170 Aszód, 
Rész ég út 34. 
Tel.: 28) 400-611 
Fax: 28) 400-612 

Né met nyelv sza kos ta nár 

An gol nyelv sza kos ta nár

Szak irá nyú egye te mi v., 
ki zá ró lag két sza kos v. 

ÁEI: 2011. aug. 16.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., om., b. 
A pá lyá za tot írás ban, 
sze mé lye sen, pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc., f.: Dr. Roncz Bé la
igaz ga tó

4. sz. Fõ vá ro si Ta nu lá si
Ké pes sé get Vizs gá ló 
Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós
Bi zott ság és Gyógy pe da gó -
gi ai Szol gál ta tó Köz pont
1077 Bu da pest, 
Iza bel la u. 1. 
Tel./fax: (1) 489-0904, 
(1) 489-0905

Gyógy pe da gó gus 

Pszi cho ló gus

Ér tel mi leg aka dá lyo zot tak
pe da gó gi á ja szak irá nyú,
szo ma to pe da gó gus pszi cho -
met ri ai és gyógy pe da gó-
gi ai, szo ma to pe da gó gi ai
vizs gá la tok el vég zé sé re, 
ad mi niszt rá ció és rész vé tel
az ügy in té zés ben, fel hasz -
ná lói szin tû szö veg szer -
kesz tés, leg alább 3-5 év
szgy., fel sõ fo kú kép zett ség. 
Elõny: pe da gó gus 
szak vizs ga, Dé vény-te rá pia, 
Aug men ta tív al ter na tív
kom mu ni ká ci ó ban va ló 
jár tas ság, BLISS-te rá pia,
au tiz mus tan fo lyam.

Pszi cho ló gus a ja va solt
gyer me kek pszi cho met ri ai
vizs gá la tá nak el vég zé sé re,
di ag nosz ti kai és sze mé lyi -
ség-fel tá rás, ez zel kap cso la -
tos ad mi niszt rá ció el vég zé -
se és rész vé tel az ügy in té -
zés ben, fel hasz ná lói szin tû

ÁEI: 2011. ápr. 15. 
Pbhi: 2011. márc. 31.
Pe hi: 2011. ápr. 8. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, b., om., vég zett sé get
iga zo ló ta nú sít vá nyok 
má so la ta, to vább kép zé sek
el vég zé sét iga zo ló 
do ku men tu mok. 
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.

656 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám



1 2 3 4

Gyógy pe da gó gus,
szo ma to pe da gó gus

szö veg szer kesz tés, leg alább 
3-5 év szgy., fel sõ fo kú 
kép zett ség.
Elõny: pe da gó gi ai 
szak szol gá lat nál szer zett 
ta pasz ta lat, kli ni kai, fej lõ -
dés-, is ko la pszi cho ló gi ai
szak irány, 
szak pszi cho ló gu si v.

Ér tel mi leg aka dá lyo zot tak
pe da gó gi á ja szak irá nyú,
szo ma to pe da gó gus az ott -
ho ni el lá tás ke re té ben vég -
zett egyé ni fej lesz tõ fel ké -
szí tés el lá tá sá ra, leg alább
3-5 év szgy., fel sõ fo kú 
kép zett ség.
Elõny: sú lyos hal mo zot tan
fo gya té kos gyer me kek 
fej lesz té sé ben szer zett 
ta pasz ta lat, Dé vény-te rá pia, 
Aug men ta tív al ter na tív
kom mu ni ká ci ó ban va ló 
jár tas ság.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. máj. 16.
Pe hi: 2011. máj. 31.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
szak mai ön., mo ti vá ci ós 
le vél, b., om., vég zett sé get
iga zo ló ta nú sít vá nyok 
má so la ta, to vább kép zé sek
el vég zé sét iga zo ló do ku -
men tu mok. 
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni. 

Pályázati felhívás
kul tu rá lis in téz mé nyek ve ze tõi ál lá shelyeinek betöltésére1

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

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
ill: il let mény
p: pót lék
vp: ve ze tõi pót lék
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
szl: szol gá la ti la kás
v: vég zett ség
szgy: szak mai gya kor lat
vgy: ve ze tõi gya kor lat
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a kul tu rá lis in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti kus
köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó dunk ban
meg je len tet ni.



b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há om hó nap nál nem ré geb bi)
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze függõ

 kezeléséhez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

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

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros 
XXI. Ke rü let, 
Cse pel Ön kor mány za ta
Nagy Im re Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Igaz ga tó ta ná csa 
1214 Bu da pest, 
Si mon Bo li vár stny. 4–8. 
Tel./fax: (1) 277-3860

ÁMK Könyv tár-Köz mû ve -
lõ dés In téz mény egy ség
In téz mény egy ség-ve ze tõ

ÁMK Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la In téz mény egy ség 
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Szak irá nyú fõ is ko lai v. és
szak kép zett ség, vagy nem
szak irá nyú fõ is ko lai v. és
fel sõ fo kú szak irá nyú mun -
ka kö ri szak vizs ga, leg alább 
5 év szgy. 

Szak irá nyú fõ is ko lai vagy
egye te mi v., leg alább 5 év
szgy.

ÁEI: 2011. aug. 15. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
meg je lölt idõ pon tig. 
Pe hi: 2011. jún. 10. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint +
vp. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., om., ön., az ÁMK pe da -
gó gi ai és mû ve lõ dé si prog -
ram alap ján ké szí tett ön ál ló 
mû ve lõ dé si és vpr. 
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XXI. Ke rü let, 
Cse pel Ön kor mány za ta
Nagy Im re Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Igaz ga tó ta ná csa 
f.: Ró na há ti Sán dor né 
Ka to na Ce cí lia 
in téz mény ve ze tõ 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
meg je lölt idõ pon tig. 
Pe hi: 2011. jún. 10. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint +
vp. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., om., ön., az ÁMK 
pe da gó gi ai és mû ve lõ dé si
prog ram alap ján ké szí tett
ön ál ló mû ve lõ dé si és vpr.
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 Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XXI. Ke rü let, 
Cse pel Ön kor mány za ta
Nagy Im re 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont 
Igaz ga tó ta ná csa
f.: Ró na há ti Sán dor né 
Ka to na Ce cí lia 
in téz mény ve ze tõ

Vá ro si In téz mé nyi Köz pont 
Fü ze sa bony 
3390 Fü ze sa bony, 
If jú ság út 17. 
Tel.: (36) 341-131 
Fax: (36) 343-320 

VIKF Vá ro si Könyv tár 
3390 Fü ze sa bony, 
Rá kó czi út 52–54. 
Igaz ga tó

Szak irá nyú egye te mi v.
vagy nem szak irá nyú egye -
te mi v. és fel sõ fo kú szak -
irá nyú mun ka kör szak vizs -
ga, vagy fõ is ko lai könyv tá -
ro si v., szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben, pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló, ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, il let ve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, ha tá -
ro zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, ki emel ke dõ szak mai 
te vé keny ség.
Elõny: vgy., az in téz mény
sa já tos sá ga i nak is me re te.

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
VIKF igaz ga tó ta ná csi ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a vég le -
ges dön tést a VIKF Igaz ga -
tó ta ná csa hoz za meg. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
rész le tes szak mai ön., vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, fel sõ fo kú vég zett sé get
iga zo ló om., b., pe da gó gus
szak vizs ga, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban
(+ CD-n), zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Könyv tár igaz ga tói
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Va lyon Ist ván 
VIKF fõ igaz ga tó

Pi lis Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2721 Pi lis, 
Kos suth La jos u. 47. 
Tel.: (29) 498-143 
Fax: (29) 696-320

Kár mán Jó zsef 
Vá ro si Könyv tár 
2721 Pi lis, 
Ká vai út 1.
Igaz ga tó

Lf.: az in téz mény szín vo na -
las szak mai mun ká já nak
ko or di ná lá sa, az in téz mény
gaz dál ko dá sá val 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek võ -
ké pes ség, c1) szak irá nyú
egye te mi v. és szak kép zett -
ség, vagy c2) nem szak irá -
nyú egye te mi v. és fel sõ fo -
kú szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs ga, vagy c3) fõ is -
ko lai könyv tá ro si kép zett -
ség, a fel sõ fo kú szakirányú

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. 
aug. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ el sõ ren des
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
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össze füg gõ pénz ügyi kö te -
le zett ség vál la lá si, tel je sí tés -
iga zo lá si fel ada tok el lá tá sa, 
az in téz mény ve ze té se,
mun ká já nak (fel adat el lá -
tá sá nak) szer ve zé se és kép -
vi se le te, a köz pon ti jog sza -
bá lyi ke re te ken, va la mint
Pi lis Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
ál tal, a könyv tár el lá tást
érin tõ he lyi ön kor mány za ti
ren de le tei, to váb bá az in -
téz mény mû kö dé sé re vo nat -
ko zó, ér vé nyes szer ve ze ti
do ku men tu mok (Ala pí tó
Ok irat, Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat,
Hasz ná la ti Sza bály zat,
Gyûj tõ kö ri Sza bály zat,
Kár mán Jó zsef Vá ro si
Könyv tár Kül de tés nyi lat-
ko za ta, va la mint a 
Kár mán Jó zsef Vá ros
Könyv tár – 2011–2013.
évek re vo nat ko zó Stra té gi ai 
Fej lesz té si és In téz ke dé si
Ter ve) ke re tei kö zött.

v. és szak kép zett ség, vagy a 
c2) al pont ban meg ne ve zett
szak vizs ga és egy ben az in -
téz mény alap te vé keny sé gé -
nek meg fe le lõ jog vi szony -
ban leg alább 5 év szgy.,
2009. év után meg szer zett
fõ is ko lai könyv tá ro si kép -
zett ség ese tén, leg alább 
10 év szgy., ki emel ke dõ
szak mai vagy szak irá nyú
tu do má nyos te vé keny ség,
leg alább 5 év vgy. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
tok ról a kép vi se lõ-tes tü let
dönt a Kul tu rá lis, Ok ta tá si,
Sport és Kom mu ni ká ci ós
Bi zott ság ál lás fog la lá sát
kö ve tõ en. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint a vég re haj tá sá ra ki -
adott, szak irá nyú vég re haj -
tá si jog sza bá lyok ren del ke -
zé sei alap ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
b., ké pe sí tést ta nú sí tó és
iga zo ló om., rész le tes szak -
mai ön., szak mai prog ram,
fej lesz té si el kép ze lé sek be -
mu ta tá sa – az in téz mény
ve ze té sé re vo nat ko zó, a he -
lyi könyv tá ri hely zet elem -
zés re épü lõ en, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot „Pá lyá zat
……….(név) Kár mán 
Jó zsef Vá ro si Könyv tár ve -
ze tõi ál lás he lyé nek be töl té -
sé re” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni. 
A fenn tar tó a pá lyá za ti 
el já rás ban biz to sít ja, hogy a 
pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk a
pá lyá za tok el ké szí té sé hez
szük sé ges tá jé koz ta tást
meg kap ják, a szer ve ze ti 
do ku men tu mok ré szük re 
el ér he tõ ek le gye nek, 
to váb bá, hogy – elõ re
egyez te tett idõ pont ban – a
köz gyûj te mé nyi in téz ményt 
meg is mer hes sék.
A pá lyá zat ki író ja a 
pá lyá zat ered mény te len né 
nyil vá ní tá sá nak jo gát 
fenn tart ja. 
Pc., f.: Sza bó Már ton 
pol gár mes ter 
Tel.: (29) 498-142 

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 6.

Vá ro si Könyv tár 
2800 Ta ta bá nya, 
Nép ház u. 5. 
Igaz ga tó

Szak irá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség, nem
szak irá nyú egye te mi v. 
és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szakvizsga

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. 
aug. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.
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Tel.: (34) 515-784 
Fax: (34) 311-283

A Vá ro si Könyv tár há ló zat
a köz pon ti könyv tár ból és
négy fi ók könyv tár ból áll.
A köz pon ti könyv tár a 
Já szai Ma ri Szín ház, 
Nép szín ház épü le té ben van, 
mely nek tel jes re konst ruk -
ci ó já ra 2009-ben ke rült sor.

(amellyel egyen ér té kû az
OKJ-ban meg ha tá ro zott se -
géd könyv tá ros el ne ve zé sû
szak ké pe sí tés meg szer zé sét
iga zo ló bi zo nyít vány), vagy 
fõ is ko lai könyv tá ro si kép -
zett ség, ide gen nyelv is me -
re te, 150/1990. (XI. 20.)
Korm. ren de let elõ írá sai a
mér va dók 6/B § (1), (4), 
6/H. § (1) bekezdés.
Elõny: in for ma ti kus-könyv -
tá ros v., text lib szá mí tó gé -
pes könyv tá ri rend szer 
al kal ma zá sá nak is me re te.

Pe hi: leg ké sõbb 2011. 
jú ni u si köz gyû lés. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. 
sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
is ko lai vég zett sé get 
ta nú sí tó om., ide gen nyelv
is me re té nek iga zo lá sa,
szgy. iga zo lá sa, b., a mun -
ka vi szony ban el töl tött idõ
hi va ta los iga zo lá sai, szak -
mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel,
nyi lat ko zat a va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség
vál la lá sá ról, nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pa pír ala pon pos tai és elekt -
ro ni kus úton kell 
be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Ta ta bá nya Me gyei
Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta la, Ok ta tá si és 
Köz mû ve lõ dé si Iro da 
Sza bó Szil via re fe rens 
Tel.: (34) 515-724 
Vá ro si Könyv tár 
Tel.: (34) 311-593
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû köny vét

Az elõ szó ban dr. Lom ni ci Zol tán a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya -
kor la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi
ki te kin tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a
bün te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal -
ma az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Euró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet
szá mos jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul túr a szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la -
po tok, a bí rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti -
ku sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog -
rend mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ár a 600 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás
cí mû, 184 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 600 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem
Hack Pé ter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy  postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragra-
fusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrend-
szert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörté-
net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrende-
les@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


