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JOGSZABÁLYOK

2012. évi XXX. törvény
a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról*

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a ma-
gyar nemzet egységétõl vezérelve az Országgyûlés megál-
lapítja, hogy

a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti
értékek), és azokon belül a hungarikumok megõrzendõ és
egyedülálló értékek;

b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erõsíté-
se érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyûjteni, do-
kumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumen-
tációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai
szerint meg kell õrizni, az értékeket pedig ápolni, védel-
mezni és támogatni kell;

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a
magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és
természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti
azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához;

e) nemzeti értékeink széles körû hazai és külföldi bemu-
tatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazda-
sági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elis-
mertetése, valamint az országmárka erõsítése egyaránt ki-
emelkedõ jelentõségû.

Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értéke-
ket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek
a magyarság múltjának, jelenének és jövõjének dinamiku-
san fejlõdõ tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás
alapja.

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi
együtt élõ népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és
a határon túli, valamint szerte a világban élõ, magukat ma-
gyarnak valló egyének, közösségek értékei.

Az Országgyûlés mindezek érdekében a következõ tör-
vényt alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

(1) E törvény alkalmazásában:
a) Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei

és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek
értéktárait összesítõ gyûjtemény;

b) ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelõs minisz-
terek által azonosított nemzeti értékek adatainak gyûjte-
ménye;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.

c) megyei értéktár: a megye területén fellelhetõ nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;

d) tájegységi értéktár: több települési önkormányzat te-
rületén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûj-
temény;

e) települési értéktár: a települési önkormányzat terüle-
tén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjte-
mény;

f) külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl
fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;

g) hungarikum: gyûjtõfogalom, amely egységes osztá-
lyozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely
a magyarságra jellemzõ tulajdonságával, egyediségével,
különlegességével és minõségével a magyarság csúcstel-
jesítménye,

ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyar-
ság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon,
vagy

gb) amely védett természeti értékek, vagy
gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy
gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-

bályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés
eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban:
HB) hungarikummá minõsít, vagy amely e törvény erejé-
nél fogva hungarikumnak minõsül;

h) Hungarikumok Gyûjteménye: a nemzeti értékek kö-
rébõl a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint
e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsített nem-
zeti értékek gyûjteménye;

i) közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték: az
510/2006/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jel-
zéssel rendelkezõ mezõgazdasági termékek vagy élelmi-
szerek, a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel rendel-
kezõ szeszes italok, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy olta-
lom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezõ borok és borá-
szati termékek, továbbá az 509/2006/EK tanácsi rendelet
alapján hagyományos különleges terméknek minõsülõ
mezõgazdasági termékek és élelmiszerek;

j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, terme-
lési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõ-
világhoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a
közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden szelle-
mi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék,
amely

ja) hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így
nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység la-
kossága – a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fo-
gad el,

jb) jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbe-
csülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
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jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának,
magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez;

k) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon
nemzeti érték, amely az Országgyûlés által ratifikált, vagy
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások
vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben részesült.

(2) Valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikum-
má minõsítése nem érinti annak egyéb jogszabályok, külö-
nösen a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi
LIII. törvény, valamint a közokiratokról, a közlevéltárak-
ról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi
LXVI. törvény alapján fennálló védettségét.

(3) E törvény hatálya nem érinti a muzeális intézmé-
nyekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõ-
désrõl szóló 1997. évi CXL. törvény által hungarikumnak
minõsülõ értékeket.

(4) E törvény alapján a természetes személyek, jogi sze-
mélyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok
nem lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok.

II. RÉSZ
A NEMZETI ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSA

ÉS RENDSZEREZÉSE

2. A nemzeti értékek azonosítása

2. §

A nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosítá-
sában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételé-
ben és folyamatos frissítésében, gondozásában a települési
önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a hatáskörrel
rendelkezõ állami szervek, és az általuk felkért szakmai
testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil szervezetek,
egyházak, valamint a külhoni természetes és jogi szemé-
lyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, kö-
zösségek mûködhetnek közre.

3. Települési, valamint tájegységi értéktár

3. §

(1) A települési önkormányzat települési értéktárat hoz-
hat létre.

(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bi-
zottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi
a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, lét-
rehozza a településen fellelhetõ nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a megyei érték-
tárba.

(3) A települési önkormányzat a települési értékek azo-
nosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak
gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba tör-
ténõ megküldésével megbízhat a település területén mûkö-
dõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondo-
zását végzõ állami, települési önkormányzati, egyházi
vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt,
szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a telepü-
lésfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vi-
dékfejlesztési szervezetet.

(4) Ugyanazon megye területén lévõ több szomszédos
település önkormányzata közös Települési Értéktár Bi-
zottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi érték-
tárat és az adatait megküldi a megyei értéktárba.

(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy
a feladat ellátásával történõ megbízásról az érintett telepü-
lési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást köve-
tõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.

4. Megyei értéktár

4. §

(1) A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat
létre.

(2) A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottsá-
got hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására ki-
adott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a
megye területén azonosított települési és tájegységi érték-
tárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azo-
nosított, de a megye területén fellelhetõ nemzeti értékek
azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi
azt a HB-nek.

(3) A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosí-
tásával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gon-
dozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba törté-
nõ megküldésével megbízhat a megye területén mûködõ,
már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását
végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társa-
dalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet
vagy azok szervezeti egységeit.

(4) A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a
feladat ellátásával történõ megbízásról a megyei önkor-
mányzat a létrehozást, megbízást követõ 30 napon belül
tájékoztatja a HB-t.

5. A külhoni magyarság értéktára

5. §

(1) A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban:
MÁÉRT) külhoni magyarság értéktárat hozhat létre.
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(2) A MÁÉRT Külhoni Bizottságot hozhat létre, amely
– az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meg-
határozottak szerint – szervezi a határon túl fellelhetõ
nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl fel-
lelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és
megküldi azt a HB-nek.

(3) A MÁÉRT a külhoni magyarság értékeinek azonosí-
tásával, a külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával
és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Ér-
téktárba történõ megküldésével megbízhat a határon túl
mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végzõ intézményt, szervezetet, vagy azok
szervezeti egységeit.

(4) A Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat
ellátásával történõ megbízásról a MÁÉRT a létrehozást,
megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.

6. Az ágazati értéktár

6. §

(1) Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek szakágaza-
tukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb
szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti érté-
kek körét.

(2) Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek az ágazati
értéktár adatait tartalmazó listát az e törvény végrehajtásá-
ra vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megküldik a
HB részére. Amennyiben ezt követõen új értékkel bõvítik
az ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történõ
felvételt követõ 8 napon belül megküldik a HB részére.

7. A Magyar Értéktár

7. §

(1) Amennyiben a települési önkormányzat Települési
Értéktár Bizottságot és települési vagy tájegységi értéktá-
rat hozott létre, a Települési Értéktár Bizottság települési
vagy tájegységi értéktárba felvett nemzeti érték adatait az
értéktárba történõ felvételt követõ 8 napon belül megküldi
a Megyei Értéktár Bizottságnak. Amennyiben az adott me-
gye területén nem mûködik Megyei Értéktár Bizottság, a
Települési Értéktár Bizottság az adatokat közvetlenül a
HB-nek küldi meg.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelõen alkal-
mazandók abban az esetben is, ha a települési önkormány-
zat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatai-
nak a megyei értéktárba történõ megküldésével a település
területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azono-
sítását, gondozását végzõ állami, települési önkormány-

zati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott in-
tézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit,
vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ terület-
fejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet bízta meg.

(3) Amennyiben a megyei önkormányzat döntése sze-
rint Megyei Értéktár Bizottság jön létre, úgy az összesíti és
rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat.

(4) A megye területén fellelhetõ nemzeti értékek adatai-
nak az összesítése során a Megyei Értéktár Bizottság gon-
doskodik arról, hogy a több településrõl beérkezett, azo-
nos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek
nyilvántartásra.

(5) A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek
adatait a Megyei Értéktár Bizottságok az értéktárba törté-
nõ felvételt követõ 8 napon belül megküldik a HB részére.

(6) A (3)–(5) bekezdések rendelkezései megfelelõen al-
kalmazandók abban az esetben is, ha a megyei önkor-
mányzat megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatai-
nak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével a megye
területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azono-
sítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati,
egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intéz-
ményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit bízta
meg.

8. §

Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy
megyei értéktárba, valamint a külhoni magyarság érték-
tárába, továbbá a Magyar Értéktárba bárki kezdeményez-
heti.

9. §

E törvény erejénél fogva a nemzeti értékek részét képe-
zik és ezért a Magyar Értéktár elemei a 7–8. § rendelkezé-
sein túl:

a) az egyes miniszterek által összeállított ágazati érték-
tárakban szereplõ nemzeti értékek;

b) a közösségi oltalom alatt álló nemzeti értékek;
c) a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érté-

kek.

10. §

(1) A HB a Magyar Értéktárban összesíti és gondozza a
települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárak
adatait, a külhoni értékek adatait, valamint az e törvény
erejénél fogva a Magyar Értéktárba tartozó nemzeti érté-
kek adatait. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) feladata a digitális
formában megszületõ települési, tájegységi, megyei és
ágazati értéktárak tartalmainak digitális formában történõ
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tárolása, a kulturális értékek egységes nemzeti kulturális
adatbázisba történõ beillesztése.

(2) A Magyar Értéktár összesítése során a HB gondos-
kodik arról, hogy a több helyrõl beérkezett, azonos nem-
zeti érték egy nemzeti értékként kerüljön nyilvántartásra.
A MaNDA központi nyilvántartási adatbázisába kerülnek
a több helyrõl beérkezett Magyar Értéktár digitális nyil-
vántartási adatai, a MaNDA gondoskodik a digitális tartal-
mak nyilvános elérhetõségének biztosításáról.

(3) Az egyes értéktárakban a nemzeti értékekkel kap-
csolatosan nyilván kell tartani minden olyan adatot, jel-
lemzõt, amely a nyilvántartás szabályai alapján megfelel
az értékek azonosításának, minõségi sajátosságai, jellem-
zõi, története, eredményei, állapota rögzítésének.

11. §

(1) A nemzeti értékek adatait, leírását, valamint a rájuk
vonatkozó dokumentumokat a nyilvánosság számára hoz-
záférhetõvé kell tenni.

(2) Az egyes értéktárakban fellelhetõ nemzeti értékek
megismerését lehetõvé kell tenni különösen a közoktatás
és közszolgálati média segítségével.

III. RÉSZ
A HUNGARIKUMOK

8. A hungarikumok kiválasztása

12. §

(1) A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti érték-
nek hungarikummá nyilvánítására javaslatot tehet:

a) a HB tagja,
b) a Települési Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik

ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szer-
vezetek vagy azok szervezeti egységei, vagy a település-
fejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidék-
fejlesztési szervezet,

c) a Megyei Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellá-
tásával e törvény alapján megbízott intézmények, szerve-
zetek vagy azok szervezeti egységei,

d) a Külhoni Bizottság, vagy feladatai ellátásával e tör-
vény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy
azok szervezeti egységei,

e) a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek, valamint
f) a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéket

gondozó, vagy ilyen terméket elõállító magánszemélyek
vagy vállalkozások.

(2) Közösségi oltalom alatt álló vagy nemzetközi elis-
merésben részesített nemzeti értékek külön elbírálás nél-
kül, e törvény erejénél fogva hungarikumoknak minõsül-

nek. Az így hungarikumnak minõsülõ nemzeti értékek
adatait a HB közzéteszi.

(3) A (2) bekezdés rendelkezése a védjegyek és a föld-
rajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
116/A. § (10) bekezdése alapján átmeneti nemzeti oltalom
alatt álló elnevezések esetében is alkalmazandó. Amennyi-
ben az Európai Bizottság a kérelmet elutasítja, az a hunga-
rikummá minõsülés tényét nem érinti.

13. §

(1) A hungarikumok adatainak nyilvántartása a Hunga-
rikumok Gyûjteményében történik.

(2) A Hungarikumok Gyûjteményében a hungariku-
mokkal kapcsolatosan nyilván kell tartani különösen a
hungarikum megnevezését, fellelhetõségét, rövid, lényeg-
re törõ bemutatását, különleges, egyedi jellemzõit, amely
kiemeli a nemzeti értékek körébõl, az esetlegesen más te-
rületeken megjelenõ változatait, valamint a fellelhetõ bib-
liográfiai jegyzéket.

9. A Hungarikum Bizottság

14. §

(1) A HB tagjainak a kiválasztása során törekedni kell
arra, hogy a lehetõ legmagasabb szakmai színvonal, a szé-
les körû tapasztalatok, valamint a nemzeti értékek által
érintett legtöbb tudományterület képviselve legyen.

(2) A HB
a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke ál-

tal delegált 1,
b) az igazságügyért felelõs miniszter által delegált 1,
c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által de-

legált 1,
d) a kultúráért és oktatásért felelõs miniszter által együt-

tesen delegált 1,
e) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által a

természetvédelemért felelõs miniszterrel együtt delegált 1,
f) a turizmusért felelõs miniszter által delegált 1,
g) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által dele-

gált 1,
h) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:

MTA) elnöke által delegált 1,
i) a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban:

MMA) elnöke által delegált 1,
j) a MÁÉRT által delegált 3, és
k) az Országgyûlés által delegált 2

tagból áll.
(3) A tagot az õt delegáló személy vagy szervezet a

HB-tagságából indokolás nélkül bármikor visszahívhatja,
és helyére új tagot delegálhat.
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(4) Nem lehet a HB tagja az, akinek szellemi vagy ter-
melõtevékenységével létrehozott produktuma nemzeti ér-
téknek minõsül, valamint, aki nemzeti érték kereskedelmi
célú forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végez.

(5) A HB elnöke az agrár-vidékfejlesztésért felelõs mi-
niszter.

15. §

(1) A HB titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium látja el, titká-
rát határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki.

(2) A HB üléseit a HB elnöke szükség szerint, de leg-
alább félévente hívja össze, továbbá köteles összehívni a
tagok kétharmadának írásbeli kezdeményezésére.

16. §

(1) A HB munkáját szakmai ágazati szakbizottságok se-
gítik.

(2) Az ágazati szakbizottságok munkájában részt vesz-
nek különösen az adott szakterületen mûködõ államigaz-
gatási szervek, hatóságok, tudományos testületek, oktatási
intézmények, gazdasági és szakmai kamarák, valamint
egyes szakmai szervezetek képviselõi.

(3) Az ágazati szakbizottságok létrehozására és tagjaira,
a delegálásban érintett intézmények vagy szervezetek be-
vonásával, a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek tesznek
javaslatot a HB elnöke részére.

(4) A tagot az õt delegáló miniszter saját hatáskörében
eljárva ágazati szakbizottsági tagságából indokolás nélkül
bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot delegálhat.

(5) A HB és az ágazati szakbizottságok mûködésének
rendjét alapszabály határozza meg, amelyet a HB tagjai
kétharmadának szavazatával fogad el.

17. §

(1) A HB a nemzeti értékek által hordozott kiemelkedõ
értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megis-
mertetése és hasznosítása érdekében különösen:

a) összeállítja a Magyar Értéktárat;
b) ha valamely megyében nem hoztak létre Megyei Ér-

téktár Bizottságot, vagy ha a megyei önkormányzat nem
bízott meg a megyei értékek azonosításával, a megyei ér-
téktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint
adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével a
megye területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek
azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkor-
mányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntar-

tott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egysé-
geit, úgy ellátja annak feladatait;

c) évente, elsõ alkalommal 2012. december 31-ig tájé-
koztatást ad az Országgyûlésnek a nemzeti értékek azono-
sításának és rendszerezésének helyzetérõl, a nemzeti érté-
kek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a HB
mûködésérõl;

d) nyilvántartást vezet arról, hogy mely településeken és
megyékben kerülnek végrehajtásra a nemzeti értékekkel
kapcsolatos feladatok;

e) magyar és angol nyelvû internetes oldalt mûködtet,
ahol megismerhetõ a Magyar Értéktár gyûjteménye, vala-
mint

f) gondoskodik róla, hogy a Magyar Értéktár az ország-
márka-stratégia szerves részét képezze.

(2) A HB a hungarikumok által hordozott kiemelkedõ
értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megis-
mertetése és hasznosítása érdekében különösen:

a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott feltételek szerint kiválasztja, hogy mely ér-
tékek minõsülnek a Magyar Értéktárból hungarikumnak,
indokolt esetben pedig dönt e minõsítés visszavonásáról;

b) összeállítja a Hungarikumok Gyûjteményét;
c) véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogsza-

bályok tervezetét;
d) évente közzéteszi a Hungarikumok Gyûjteményét a

Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Ér-
tesítõben, valamint internetes honlapon is;

e) elnöke útján javaslatot tesz a Kormánynak a hungari-
kumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról;

f) pályázatokat ír ki a hungarikumok megõrzésére, fenn-
tartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére,
a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonat-
kozóan;

g) évente konferenciasorozatot szervez az érintett ága-
zatok és célterületek bevonásával, amely állásfoglalás ki-
adásával zárul;

h) a határon túl fellelhetõ hungarikumok tekintetében az
elnöke útján kapcsolatot tart az érintett külföldi állam szer-
veivel, hatóságaival.

10. A hungarikum tanúsító védjegy

18. §

(1) A Hungarikumok Gyûjteményében szereplõ termé-
kek, eljárások, készítési módok, sportelemek és szolgálta-
tások széles körben történõ megismertetésének elõsegíté-
se, színvonaluk és minõségük folyamatos fenntartása érde-
kében hungarikum tanúsító védjegy kerül bevezetésre.

(2) A hungarikum tanúsító védjegy lajstromozása iránti
nemzeti bejelentést, valamint a közösségi védjegybejelen-
tést az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter teszi meg.
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(3) A hungarikum tanúsító védjegy használatát a véd-
jegyjogosult pályázati úton kiválasztott alkotók számára
engedélyezi.

(4) A hungarikum tanúsító védjegy piaci bevezetése és
népszerûsítése, valamint a hungarikum tanúsító védjegy
szabályzatában foglalt követelmények teljesülésének az
ellenõrzése az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter
feladata.

IV. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg

a) a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit,
b) a nemzeti értékek és a hungarikumok kapcsán nyil-

vántartandó adatok körét, valamint az adatok egységes
osztályozási, besorolási, nyilvántartási rendszerét,

c) a települési, tájegységi és megyei értéktárak létreho-
zására és gondozására, valamint a Települési és Megyei
Értéktár Bizottságok, valamint a Külhoni Bizottság felállí-
tására és mûködésére vonatkozó szabályokat,

d) a már létezõ ágazati gyûjtemények adatainak Magyar
Értéktárba történõ integrálását szolgáló szabályokat,

e) a nemzeti értékké vagy hungarikummá minõsítésre
irányuló kérelem formai követelményeit,

f) a hungarikumok, a Magyar Értéktár digitális formában
megjelenõ tartalmainak MaNDA általi nyilvántartására,
a hungarikumok nyilvánosság számára történõ hozzáférhe-
tõségének biztosítására vonatkozó szabályokat, valamint

g) a hungarikummá minõsítés egyedi értékelésének
részletes szabályait.

20. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ
napján lép hatályba.

21. §

(1) A HB-t legkésõbb e törvény hatálybalépésétõl szá-
mított 90 napon belül létre kell hozni.

(2) A Hungarikumok Gyûjteményét elsõ alkalommal e
törvény hatálybalépésétõl számított egy éven belül közzé
kell tenni.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- az Országgyûlés elnökének
és hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva

HATÁROZATOK

A Kormány
1087/2012. (IV. 2.) Korm.

határozata
az Európa Tanácsnak a kulturális örökség

társadalmi értékérõl szóló, Faróban,
2005. év október 27. napján elfogadott
keretegyezménye szövegének végleges

megállapításáról

A Kormány
1. egyetért az Európa Tanácsnak a kulturális örökség

társadalmi értékérõl szóló, Faróban, 2005. év október
27. napján elfogadott keretegyezménye (a továbbiakban:
Egyezmény) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy az
általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegé-
nek – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges meg-
állapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szö-
vege végleges megállapításához szükséges meghatalma-
zási okiratot adja ki;

4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló tör-
vénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének
végleges megállapítását követõen annak az Országgyûlés-
hez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a
Kormány a nemzeti erõforrás minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1094/2012. (IV. 3.) Korm.

határozata
a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési

intézmények további fenntartásáról, valamint
a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális

feladatairól

1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok

konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmé-
nyeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a to-
vábbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenn-
tartásba került múzeumi, könyvtári, levéltári, közmûvelõ-
dési feladatot ellátó költségvetési szervek 2012. április
1-jétõl a 2011. december 31-i állapotnak megfelelõ önálló-
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an mûködõ és gazdálkodó, vagy önállóan mûködõ gazdál-
kodási besorolásuk szerint mûködjenek tovább;

1.2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy az 1.1. pontban foglaltak megvalósításához szüksé-
ges jogszabály-módosítást készítse elõ;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
1.3. elrendeli munkacsoport megalakítását a települési

önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatai szakmai tar-
talmának, feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó, a költség-
vetési tervezés során alkalmazható finanszírozási megol-
dás kidolgozására;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter

Határidõ: azonnal
1.4. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulaj-

donba és fenntartásba került közmûvelõdési intézmények,
közmûvelõdési feladatokat ellátó alapítványok, közalapít-
ványok és gazdasági társaságok állami feladatait a jövõben
a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti költségvetési szerv lássa el;

1.5. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulaj-
donba és fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei
múzeumok, valamint kulturális és közgyûjteményi felada-
tokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági
társaságok (a továbbiakban együtt: megyei múzeumok és
könyvtárak) a megyeszékhely megyei jogú városok fenn-
tartásába kerüljenek;

1.6. egyetért azzal, hogy a megyei múzeumok tagintéz-
ményei elsõdlegesen a területi elhelyezkedésük szerint il-
letékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülje-
nek;

1.7. egyetért azzal, hogy az 1.5. és 1.6. pont szerinti in-
tézmények – a feladat ellátásához rendelkezésre álló felté-
telek egyidejû átadásával – a nemzeti erõforrás miniszter
irányítása alá kerüljenek annak érdekében, hogy a fenntar-
tói feladatok átadásához szükséges egyeztetéseket, megál-
lapodások megkötésének elõkészítésére irányuló tárgyalá-
sokat a nemzeti erõforrás miniszter folytassa le az érintett
önkormányzatokkal;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. április 30.
1.8. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert

és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági
miniszterrel együttmûködve készítsék elõ és nyújtsák be
az 1.4–1.6. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
szükséges jogszabály-módosításokra irányuló elõterjesz-
tést;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 30.

1.9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a közigaz-
gatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti erõforrás
miniszter véleményének figyelembevételével készítsék
elõ az 1.4–1.7. pontban meghatározott feladatok ellátásá-
hoz, illetõleg a feladatellátással érintett intézmények fenn-
tartói joga átadásához szükséges költségvetési átcsoporto-
sítást, azzal, hogy az átadást követõ feladatellátáshoz, ille-
tõleg az intézmények mûködéséhez 2012-ben szükséges
központi költségvetési támogatási igény nem haladhatja
meg az érintett feladatok és intézmények 2012. évi idõará-
nyos kincstári költségvetésének mértékét;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: az intézmények átadásának idõpontjához
igazodóan
1.10. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az

1.7. pontban foglalt tárgyalások lefolytatását követõen a
közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a
kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó
központok vezetõi útján kösse meg az 1.4–1.6. pontban
meghatározott feladatok, illetõleg a megyei múzeumok és
könyvtárak átadására vonatkozó megállapodásokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. június 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatály-

ba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1107/2012. (IV. 11.) Korm.

határozata
a megyei levéltáraknak

a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadásáról

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott

megyei levéltárak 2012. május 1-jétõl a nemzeti erõforrás
miniszter irányítása alá, 2012. május 31-i megszûnési dá-
tummal a Magyar Országos Levéltárba beolvadásra kerül-
jenek, és feladataikat az átvevõ intézmény 2012. június
1-jétõl Magyar Nemzeti Levéltár néven lássa el;

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a
nemzeti erõforrás minisztert, hogy a megyei levéltárak át-
adás-átvételérõl szóló megállapodásokat megkössék;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. április 30.
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti erõforrás
miniszter bevonásával az 1. pont végrehajtásához kapcso-
lódó elõirányzat-átcsoportosításra vonatkozó elõterjesz-
tést készítse el és gondoskodjon annak a Kormány részére
történõ benyújtásáról.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. április 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
az 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozathoz

Az átalakítással érintett megyei levéltárak

1. Baranya Megyei Levéltár
2. Bács-Kiskun Megyei Levéltár
3. Békés Megyei Levéltár
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
5. Csongrád Megyei Levéltár
6. Fejér Megyei Levéltár
7. Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára
8. Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
9. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

10. Heves Megyei Levéltár
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
12. Komárom-Esztergom Megyei Levéltár
13. Nógrád Megyei Levéltár
14. Pest Megyei Levéltár
15. Somogy Megyei Levéltár
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár
17. Tolna Megyei Levéltár
18. Vas Megyei Levéltár
19. Veszprém Megyei Levéltár
20. Zala Megyei Levéltár

A miniszterelnök
36/2012. (IV. 3.) ME

határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – a

nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértés-
ben tett elõterjesztésére –

az IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskolán

dr. Láng László fõiskolai tanárt – a 2012. június 1-jétõl
2018. május 31-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
37/2012. (IV. 5.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

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

Fülöpné dr. Erdõ Máriát és
dr. Sárkány Pétert

– 2012. április 10-ei hatállyal – fõiskolai tanárrá kineve-
zem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
39/2012. (IV. 11.) ME

határozata
a Felsõoktatási Tervezési Testület tagjainak

és elnökének megbízásáról

A felsõoktatási minõségértékelés és -fejlesztés egyes
kérdéseirõl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 16. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a nemzeti erõfor-
rás miniszter javaslatára –

dr. Székely Mózest, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Pedagógiai és Pszichológiai Kara tudományos fõmun-
katársát

a Felsõoktatási Tervezési Testület elnöki teendõinek el-
látásával;
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dr. Banai János egyetemi tanárt, az MH Honvédkórház
osztályvezetõ fõorvosát, a Magyar Orvosi Kamara alelnö-
két,

Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnökét, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara alelnökét,

Csizmadia Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium
tervezéskoordinációért felelõs államtitkárát,

dr. Jávor András egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem
rektorhelyettesét,

Körösparti Pétert, a Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciája elnökhelyettesét,

dr. Pokol Györgyöt, az MTA doktorát, egyetemi tanárt,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ve-
gyészmérnöki és Biomérnöki Kara dékánját,

dr. Rédey Ákos egyetemi tanárt, a Pannon Egyetem Kör-
nyezetmérnöki Intézete intézetigazgatóját,

Schõberl Mártont, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Felsõoktatási Vagyonfelügyeleti Osztálya vezetõjét,

dr. Tóth Tamást, a Nyugat-magyarországi Egyetem Ál-
lattudományi Intézet tanszékvezetõ egyetemi docensét és

dr. Villányi Lászlót, a Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kara egyetemi tanárát

a Felsõoktatási Tervezési Testület tagsági teendõinek
ellátásával

– 2012. április 10-ei hatállyal, háromévi idõtartamra –

megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
40/2012. (IV. 12.) ME

határozata
a Magyarország Kormánya

és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális,
oktatási és tudományos együttmûködésrõl szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti ha-
táskörömben eljárva, a nemzeti erõforrás miniszter és a
külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Katar Ál-
lam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos
együttmûködésrõl szóló egyezmény (a továbbiakban:
szerzõdés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyaláso-
kon részt vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az
általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létre-
hozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert és a külügy-
minisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szer-
zõdés szövegének végleges megállapítására való felhatal-
mazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul ter-
jesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1436 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám



KÖZLEMÉNYEK

Az Andrássy Egyetemért Svájci–Magyar Alapítvány
2011. évi közhasznúsági jelentése

Alapító: Phoenix Mecano Kecskemét – Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecskemét,
István király krt. 24.

Az Andrássy Egytemért Svájci–Magyar Alapítványt a Fõvárosi Bíróság 10.197. sorszám alatt 2007. márcus 28-án
vette nyilvántartásba és egyben közhasznú szervezetté minõsítette.

Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja az Andrássy Gyula Egyetem által végzett oktatási feladatok végrehajtásának elõmozdítása, továb-

bá az egyetem tehetséges, nehéz körülmények között élõ, hátrányos helyzetû diákjainak támogatása. E célkitûzések
megvalósítása történhet tárgyi eszközök beszerzésével, diákok számára az egyetemi tandíj átvállalásával, illetve ösztön-
díjak nyújtásával. Az alapítvány célkitûzései között szerepel, hogy segítse az egyetemen tanuló diákok praktikumhoz való
jutását, valamint támogatja vendégprofesszorok, docensek stb. vendégelõadásait. Az alapítvány által finanszírozott tá-
mogatásokról, egyéni kérelmekrõl vagy az alapítvány által kiírt pályázatok eredményérõl a kuratórium dönt.

Az alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljai-
val egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. Az alapítvány pénzbeli, dologi és természeti támogatásokat is elfogad-
hat, ezeknek elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az alapítvány 2011. évi tevékenysége:
2011-ben az alapítvány szerény mértékû anyagi támogatást tudott gyûjteni, és ez jelentõsen korlátozta a tevékenysé-

gét, amelyet a korábban tervezettek ellenére egyelõre nem szüntet be, bízva az újabb támogatási források és az alapítvá-
nyi célok egymásra találásában. Tárgyévben mindösszesen 272 ezer forint támogatást kaptunk, mind magánszemélyek-
tõl. A korábbi évbõl fennmaradó alapítványi vagyon és a tárgyévi támogatás összegébõl az Andrássy Egyetem egy dok-
toranduszának, valamint egy mesterképzési hallgatójának tudtunk alkalmi támogatásokat nyújtani kutatóutak, konferen-
cia-részvételek költségtámogatásának, illetve tandíjköltségének átvállalásának formájában. 300 ezer forint kintlévõség-
rõl, amely 2007 óta fennállt, le kellett mondanunk. A tárgyévi záráskor az alapítvány vagyona 273 ezer forint volt. Ez az
összeg a bankszámlánkon lévõ pénzeszközökkel megegyezik. Az alapítványnak más vagyontárgyai nincsenek. A tárgy-
évben összesen 403 ezer forintot fordítottunk alapítványi célokra (diákok támogatására).

Az alapítvány kuratóriuma sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesül. A dologi kiadások csak a bank- és
postaköltségeket, valamint a könyvelés honoráriumát foglalják magukban. Az alapítványnak alkalmazottai nincsenek.

Kuratórium
Kovács Henriett s. k.,

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
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sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézetébe
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezendõ intézetigazgató feladata az Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet oktató, kutató és szerve-
zési munkájának összehangolása. Felügyeli és ellenõrzi a magyar alapszak nyelvmentor szakirány, az alkalmazott nyel-
vészet mesterszak, valamint a tanári mesterszak nyelv- és beszédfejlesztõ tanári szakterületének mûködését. Az intézet-
igazgató feladata továbbá a Pannon nyelvvizsgarendszer, valamint a Nyelvoktatási Központ vezetése. Felelõs az intézet
bevételeinek, intézményi és humán kapacitásának növeléséért.

A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, a nyelvtudományból szerzett tudományos fokozattal, ve-
zetõi tapasztalattal, elismert magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel. A pályázó rendelkezzék továbbá leg-
alább egy idegen nyelvbõl dokumentált nyelvismerettel és legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlattal.

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell az intézet fejlesztési koncepcióját.

A kinevezés várhatóan 2012. november 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. október 31. napjáig kerül sor.

A pályázat benyútjási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megje-
lenéstõl számított 40 napon belül.

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158., Egyetem u. 10., (88) 624-236].

***

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A tanszékvezetõ feladata: a Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktató, kutató, szervezési és akkreditációs munkái-
nak irányítása, a tanszék hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak szervezése, forrásteremtõ és pályázati tevé-
kenységének koordinálása.

A pályázó rendelkezzék magyar nyelv és irodalom szakos diplomával, PhD fokozattal és habilitációval irodalomtudo-
mányból, megfelelõ szintû tudományos publikációval, szakmai közéleti és kutatásfejlesztõ tevékenységgel, dokumen-
tált nyelvismerettel, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, valamint vezetõi tapasztalatokkal.

A beadott pályázat tartalmazza a tanszék mûködésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, terveket.

A tanszékvezetõi megbízás 2012. november 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. október 31-ig kerül sor.

A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjele-
néstõl számított 40 napon belül.

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be. [8200 Veszprém, Pf. 158. Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás  
nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1 

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 

 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
vgy: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 
 
 

Óvodavezető 
 

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

1 2 3 4 

Abony Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2740 Abony, 
Kossuth tér 1. 

Pingvines Óvoda  
és Bölcsőde 
2740 Abony, 
Bethlen Gábor út 3–5. 
 

Felsőfokú iskolai v.  
és szakképzettség, 
legalább öt év  
óvodapedagógusi  
munkakörben  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást az 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Köz-

löny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása 
mellett áll módunkban megjelentetni. 
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A munkáltatói jog  
gyakorlója: 
Abony Város  
Önkormányzat Képviselő-
testülete 
 
Lf: feladata az intézmény 
rendeltetésszerű működé-
sének biztosítása, a munka-
tervben meghatározott 
feladatok végrehajtásának 
megszervezése, 
gondoskodik az intéz-
ményben folyó szakmai 
tevékenység feltételeiről: 
koordinálja az intéz-
ményben folyó pedagó-
giai tevékenységet, ellen-
őrzi az intézményben 
folyó tevékenységek, 
foglalkozások, rendezvé-
nyek folyamatát,  
színvonalát, 
felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működéséért, a szabály-
szerű vagyonkezelésért, 
és a takarékos gazdálko-
dásért, 
összeállítja és elkészíti a 
fenntartó által meghatáro-
zott szempontok és üte-
mezés szerint a szakmai, 
tematikai és/vagy műkö-
dési beszámolókat, elem-
zéseket, 
dönt az intézmény műkö-
désével kapcsolatos min-
den olyan ügyben, melyet 
jogszabály hatáskörébe 
utal, 
működteti az intézmény 
minőségirányítási prog-
ramját, 
irányítja és ellenőrzi az 
intézmény dolgozóinak 
munkáját, 
gyakorolja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban, 
valamint a hatályos jog-
szabályokban biztosított, 
hatáskörébe tartozó mun-
káltatói jogköröket. 

szerzett szgy., 
pedagógus szakvizsga. 

kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető, a Kjt. 20/B. 
(1) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelően. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap,  
2012. máj. 3. 
Pehi: a benyújtási határidő 
lejártát követő 30 nap utáni 
első képviselő-testületi ülés 
időpontja. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr., fej-
lesztési elképzelések, köz-
jegyző által hitelesített om., 
b., nyilatkozatot, melyben 
hozzájárul, hogy  a pályáza-
ti anyagát a pályázat elbírá-
lásában részt vevők, vala-
mint az illetékes bizottsá-
gok és a képviselő-testület 
megismerhesse, abba bete-
kinthessen, nyilatkozatot 
arról [az információs ön-
rendelkezési jogról és az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. tör-
vény 5. § (1) bekezdése 
alapján], hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez, a pályá-
zat elbírálásában részt ve-
vők betekintési jogának 
gyakorlásához hozzájárul, 
nyilatkozatot az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségről szóló 2007. évi 
CLII. törvény szerint előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban 
(személyesen, vagy postai 
úton) két példányban kell 
benyújtani. 
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Pc: Polgármesteri Hivatal 
Romhányiné sr. Balogh 
Edit polgármester 
2740 Abony, 
Kossuth tér 1., 
f: Jegyzői Titkárság, 
tel.: (53) 360-135/119 vagy 
(53) 360-010. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 3. 
 

Cibakháza Nagyközség 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
5462 Cibakháza, 
Szabadság tér 5. 
 

Nagyközségi  
Önkormányzati Óvoda 
Intézményi Társulás  
Cibakháza, Nagyrév 
Cibakháza székhely: 
5462 Cibakháza, 
Czibak Imre tér 18. 
Nagyrévi telephely: 
5463 Nagyrév, 
Kossuth u. 39. 
 
Lf:  
Óvodavezetői feladatok 
ellátása a Közokt. tv.  
54. § és 55. § (2) bekez-
dése szerint. 

A Közokt. tv. 16–17.  
és 18. §-ai szerint, 
legalább öt év szakmai 
tapasztalat, 
a Kjt. 20. § (2) bekezdése 
szerint büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság, 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
rendelkező, ill. bevándo-
rolt vagy letelepedett. 
Előny: 
hasonló területen intéz-
ményvezetői munkakör-
ben szerzett tapasztalat, 
„B” kategóriás vezetői 
engedély, 
felhasználói szintű in-
formatikai ismeret, hely-
ismeret. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet 5. § (13) bekezdése 
szerinti véleményezést 
követően, a pályázókat 
Cibakháza Nagyközség 
Önkormányzatának illeté-
kes bizottsága hallgatja meg 
és Cibakháza Nagyközség 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete dönt, a társu-
lási megállapodás alapján 
Nagyrév Község Önkor-
mányzata véleményezési 
jogkörrel rendelkezik. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
hitelesített om., b., szakmai 
ön (amely tartalmazza a 
szakmai gyakorlat meglétét 
is), vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő elképzelés-
sel, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázat elbírálását 
nyílt, vagy zárt ülésen kéri-
e, nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak  
a pályázati eljárással 
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összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban, 
személyesen (munkaidő-
ben), vagy postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: Cibakháza Nagyközségi 
Önkormányzat  
polgármestere 
5462 Cibakháza, 
Szabadság tér 5. 
 

Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 

Bajcsy-Zsilinszky–
Szoboszlói Úti Óvoda 
4025 Debrecen, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 
u. 64. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt. tv.-ben a nevelé-
si-oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskola, a Közokt. tv. 
17. § (1) bekezdése és 
18. § (1) bekezdése sze-
rinti v. és szakképzettség,
legalább öt év a Közokt. 
tv. 18. § (5)–(6) bekezdé-
sében meghatározott 
szgy., 
magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll,  
vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti 
(pedagógus) munkakörbe 
kinevezhető, 
a Közokt. tv. 16. §  
(2) bekezdésének  
b) pontja alapján büntet-
len előélet és cselekvő-
képesség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket is részletező 
program, különös figye-
lemmel Debrecen város 
közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési 
tervében (a továbbiakban. 
Debrecen város intézkedési 
terve), valamint az intéz-
mény elfogadott pedagógiai 
programjában  
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjában 
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foglaltakra, om., amennyi-
ben van: tudományos foko-
zatot, állami nyelvvizsgát 
igazoló om., b., nyilatkozat 
arról, hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot vélemé-
nyező és elbíráló testület a 
személyét érintő ügy tár-
gyalásakor nyilvános ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79956/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva, hat 
példányban kell benyújtani 
(egy példány valamennyi 
tartalmi elemet, öt példány 
– amelyek közül egy elekt-
ronikus adathordozón nyúj-
tandó be – csak a szakmai 
önéletrajzot és a vezetési 
programot tartalmazza), 
vagy személyesen a DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, Hajdú-
Bihar megye, 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.  
Új Városháza I. em.  
107. iroda. 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése Humán  
Főosztály 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11., 
f: Dr. Deli Eszter 
tel.: (52) 517-608. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
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Görgey utcai Óvoda 
4032 Debrecen, 
Görgey u. 5–7. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt. tv-ben a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket is részletező 
program, különös figye-
lemmel Debrecen város 
közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési 
tervében (a továbbiakban. 
Debrecen város intézkedési 
terve), valamint az intéz-
mény elfogadott pedagógiai 
programjában és az Ön-
kormányzat Minőségirányí-
tási Programjában foglal-
takra, om., amennyiben 
van: tudományos fokozatot, 
állami nyelvvizsgát igazoló 
om., b., nyilatkozat arról, 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatot véleményező és 
elbíráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
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Kuruc Utcai Óvoda 
4028 Debrecen, 
Kuruc u. 22–30. 
 

nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (79900/2012.),  
valamint a beosztás megne-
vezésével: „óvodavezető” 
ellátva, hat példányban kell 
benyújtani (egy példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot  
és a vezetési programot 
tartalmazza),  
vagy személyesen a DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, Hajdú-
Bihar megye, 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.  
Új Városháza I. em.  
107. iroda. 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése Humán 
Főosztály 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11., 
f: Dr. Deli Eszter, 
tel.: (52)517-608. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
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Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt. tv-ben a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket is részletező 
program, különös figye-
lemmel Debrecen város 
közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési 
tervében (a továbbiakban. 
Debrecen város intézkedési 
terve), valamint az intéz-
mény elfogadott pedagógiai 
programjában és  
az Önkormányzat  
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról,  
hozzájárul-e ahhoz,  
hogy a pályázatot vélemé-
nyező és elbíráló testület a 
személyét érintő ügy tár-
gyalásakor nyilvános ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
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Lehel Utcai Óvoda 
4032 Debrecen, 
Lehel u. 18. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt. tv-ben a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 

A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79999/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva, hat 
példányban kell benyújtani 
(egy példány valamennyi 
tartalmi elemet, öt példány 
– amelyek közül egy elekt-
ronikus adathordozón nyúj-
tandó be – csak a szakmai 
önéletrajzot és a vezetési 
programot tartalmazza), 
vagy személyesen a DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, Hajdú-
Bihar megye, 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.  
Új Városháza I. em.  
107. iroda. 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése Humán  
Főosztály 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11., 
f: Dr. Deli Eszter 
tel.: (52) 517-608. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
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rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket is részletező 
program, különös figye-
lemmel Debrecen város 
közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési 
tervében (a továbbiakban. 
Debrecen város intézkedési 
terve), valamint az intéz-
mény elfogadott pedagógiai 
programjában és az Ön-
kormányzat Minőségirányí-
tási Programjában foglal-
takra, om., amennyiben 
van: tudományos fokozatot, 
állami nyelvvizsgát igazoló 
om., b., nyilatkozat arról, 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatot véleményező és 
elbíráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(80005/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva, hat 
példányban kell benyújtani 
(egy példány valamennyi 
tartalmi elemet, öt példány 
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Sipos Utcai Óvoda 
4034 Debrecen, 
Sipos u. 6. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt. tv-ben a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra. 
 
 
 

– amelyek közül egy elekt-
ronikus adathordozón nyúj-
tandó be – csak a szakmai 
önéletrajzot és a vezetési 
programot tartalmazza), 
vagy személyesen a DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, Hajdú-
Bihar megye, 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.  
Új Városháza I. em.  
107. iroda. 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése Humán  
Főosztály 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11., 
f: Dr. Deli Eszter 
tel: (52) 517-608. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
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Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket is részletező 
program, különös figye-
lemmel Debrecen város 
közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési 
tervében (a továbbiakban. 
Debrecen város intézkedési 
terve), valamint az intéz-
mény elfogadott pedagógiai 
programjában és az Ön-
kormányzat Minőségirányí-
tási Programjában foglal-
takra, om., amennyiben 
van: tudományos fokozatot, 
állami nyelvvizsgát igazoló 
om., b., nyilatkozat arról, 
hozzájárul-e ahhoz,  
hogy a pályázatot vélemé-
nyező és elbíráló testület a 
személyét érintő ügy tár-
gyalásakor nyilvános ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79903/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva, hat 
példányban kell benyújtani 
(egy példány valamennyi 
tartalmi elemet, öt példány 
– amelyek közül egy elekt-
ronikus adathordozón nyúj-
tandó be – csak a szakmai 
önéletrajzot és a vezetési 
programot tartalmazza), 
vagy személyesen a DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, Hajdú-
Bihar megye, 
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Boldogfalva Óvoda 
4025 Debrecen, 
Boldogfalva u. 3/A 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt. tv.-ben a nevelé-
si-oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.  
Új Városháza I. em.  
107. iroda. 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése Humán  
Főosztály 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11., 
f: Dr. Deli Eszter, 
tel.: (52) 517-608. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala (Új Városháza hirdető-
táblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket is részletező 
program, különös figye-
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lemmel Debrecen város 
közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési 
tervében (a továbbiakban. 
Debrecen város intézkedési 
terve), valamint az intéz-
mény elfogadott pedagógiai 
programjában és az Ön-
kormányzat Minőségirányí-
tási Programjában foglal-
takra, om., amennyiben 
van: tudományos fokozatot, 
állami nyelvvizsgát igazoló 
om., b., nyilatkozat arról, 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatot véleményező és 
elbíráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79907/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva, hat 
példányban kell benyújtani 
(egy példány valamennyi 
tartalmi elemet, öt példány 
– amelyek közül egy elekt-
ronikus adathordozón nyúj-
tandó be – csak a szakmai 
önéletrajzot és a vezetési 
programot tartalmazza), 
vagy személyesen a DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, Hajdú-
Bihar megye, 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.  
Új Városháza I. em.  
107. iroda. 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése Humán  
Főosztály 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11., 
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f: Dr. Deli Eszter, 
tel.: (52) 517-608. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
 

Felsőpakony Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2363 Felsőpakony, 
Petőfi Sándor u. 9. 
 

Mesevár Napközi  
Otthonos Óvoda 
2363 Felsőpakony, 
Zrínyi Miklós u. 36. 
 
Lf: az intézmény egysze-
mélyi felelős irányítója-
ként ellátja az általános és 
szakmai vezetői feladato-
kat. A közoktatási intéz-
mény vezetője felelős az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, a 
takarékos gazdálkodásért, 
gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, és dönt az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály vagy kollektív szer-
ződés (közalkalmazotti 
szabályzat) nem utal más 
hatáskörébe. Az intéz-
mény vezetője felel to-
vábbá a pedagógiai mun-
káért, az intézmény neve-
lési- és minőségirányítási 
programjának működésé-
ért, a gyermekvédelmi 
feladatok megszervezésé-
ért és ellátásáért. 

Főiskola, szakirányú 
felsőfokú iskolai v. és 
pedagógus szakvizsga, 
közoktatási intézmény-
vezetői munkakörben 
szerzett szakmai tapasz-
talat – legalább 3–5 év – 
vezetői tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
közoktatás vezetői szak-
vizsga, 
szakirányú, legalább öt 
év feletti vezetői tapasz-
talat, 
felhasználó szintű  
MS Office (irodai alkal-
mazások), 
precíz, 
pontos, 
kiváló problémamegoldó 
és konfliktuskezelő  
készség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalon történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A benyújtott 
pályázatokat a fenntartó 
képviselő-testületi tagjai 
közül megválasztott bizott-
ság – közoktatási szakértő 
bevonásával – véleményezi. 
Véleményt nyilvánítanak a 
pályázatról az intézményen 
belüli, törvényben meghatá-
rozott fórumok. A vélemé-
nyek birtokában – a testüle-
ti ülésen való személyes 
meghallgatás után – dönt a 
képviselő-testület. A kiíró 
fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek  
nyilvánítsa. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelései, b., 
om., szakvizsgát, vezetői 
tapasztalatot igazoló om., 
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nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy példányban, 
személyesen, vagy postai 
úton, a munkakör megne-
vezésével: „óvodavezetői 
pályázat” ellátva kell be-
nyújtani. 
Pc: Felsőpakony Község 
Önkormányzata 
2363 Felsőpakony, 
Petőfi Sándor u. 9., 
f: Sztancs János 
polgármester, 
tel.: (29) 317-131. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.felsopakony.hu 
felsőpakonyi AGORA 
NKI internetes honlap. 
 

Hatvan Város  
Önkormányzata 
3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2. 

Brunszvik Teréz Óvoda 
3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a nevelőtestület vezetése, 
a pedagógiai munka irá-
nyítása és ellenőrzése, a 
nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések előkészí-
tése, végrehajtásuk szak-
szerű megszervezése és 
ellenőrzése, a rendelke-
zésre álló költségvetés 
alapján az intézmény 
működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
lek biztosítása, a munkál-
tatói jogok gyakorlása. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben 
szerzett szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. júl. 2. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 15. 
Pehi: 2012. jún. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Hatvan  
Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete dönt a 
pályázatról. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön. (elérhetőség 
feltüntetésével), vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, közjegyző által hitelesí-
tett om., ill. a pedagógus-
szakvizsgát igazoló köz-
jegyző által hitelesített om., 
legalább öt év  
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óvodapedagógus munka-
körben szerzett szgy. igazo-
lása munkaügyi irat másola-
tával, b., nyilatkozata, hogy 
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, a pályá-
zati anyagát az eljárásban 
részt vevők megismerhetik, 
valamint a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség tel-
jesítésének vállalása, nyi-
latkozat, hogy az illetékes 
bizottsági ülések, valamint 
a képviselő-testületi ülés 
nyilvánosságához  
hozzájárul-e. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal, vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „óvodavezető” ellát-
va kell benyújtani. 
Pc: Hatvan Város  
Önkormányzata 
3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2. 
F: Kovács János 
Hatvan Város Polgármeste-
ri Hivatala Intézmény-
felügyeleti Irodájának  
irodavezetője, 
(37) 542-330. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Hatvan város honlapja 
www.hatvan.hu 
 

Jásd és Tés község  
Önkormányzat  
Képviselő-testületei 
8424 Jásd, 
Dózsa Gy. u. 1. 

Mesevár Óvoda  
és Tagóvodája  
közös fenntartású  
intézmény 
Székhely: 
Mesevár Óvoda  
és Tagóvodája 
8424 Jásd, 
Kossuth L. u. 114. 
Intézményegység: 
Napsugár Tagóvoda 
8109 Tés, 
Szabadság tér 1. 
 

Büntetlen előélet, 
szakirányú felsőfokú v. 
az 1993. évi LXXIX. tv. 
17–18. §-aiban foglaltak 
szerint, 
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben 
szerzett szgy., 
pedagógus-szakvizsga, 
közoktatás vezetői kép-
zettség. 
Előny: logopédus, fej-
lesztőpedagógus v. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig öt évre szól. 
Pbhi: az NKI oldalán törté-
nő közzétételtől számított 
30 nap. 
Pehi: a beadási határidőt 
követő első együttes képvi-
selő-testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. Lakást  
biztosítani nem tudnak  
az önkormányzatok. 
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Lf: az óvoda vezetése  
a vonatkozó jogszabályok 
és dokumentumok alapján 

A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., b., om.,  
vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő  
fejlesztési elképzeléseket, 
adatvédelmi  
nyilatkozatot arról,  
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
Pc: Jásd Község  
Önkormányzata 
Nagy Csaba polgármester 
8424 Jásd,  
Dózsa Gy. u. 1. 
Tel: (88) 587-820 
 

Komárom Város  
Önkormányzata 
2900 Komárom, 
Szabadság tér 1. 

Gesztenyés Óvoda 
2900 Komárom, 
Igmándi út 38. 
 
Lf: Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért.  
A vezetői és munkáltatói 
jogok gyakorlása  
az intézmény működésé-
vel kapcsolatos  
olyan ügyekben,  
amelyeket jogszabály 
nem utal más  
hatáskörébe. 
 
 
 
 
Szőnyi Színes Óvoda 
2921 Komárom, 
Kossuth L. u. 9. 
 
Lf: Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért. 
A vezetői és munkáltatói 
jogok gyakorlása az in-
tézmény működésével 
kapcsolatos olyan  
ügyekben, amelyeket 
jogszabály nem utal  
más hatáskörébe. 
 

Jogszabályban előírt 
szakirányú felsőfokú v., 
pedagógus-szakvizsga, 
vagy közoktatási  
vezetői v., 
legalább öt év szgy., 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig határozott időre, 
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön., vpr., om. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen, három pél-
dányban (egy eredeti, két 
másolat) kell benyújtani. 
Pc: Komárom Város  
polgármestere, 
2900 Komárom, 
Szabadság tér 1. 
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Herend Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
8440 Herend, 
Kossuth L. u. 97. 

Herendi Hétszínvilág 
Óvoda és Bölcsőde 
8440 Herend, 
Fasor u. 2/A–4/A 

Felsőfokú képesítés, 
óvodapedagógus v. vagy 
bölcsődevezetőre előírt 
képesítés, 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor történő meg-
bízás esetén a pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, 
büntetlen előélet, 
legalább öt év óvoda-
pedagógus vagy öt év 
felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő szociá-
lis ellátás területén betöl-
tött munkakörben szer-
zett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: azonos feltételek-
kel rendelkező pályázók 
esetében a vezetői gya-
korlat, ill. német nemze-
tiségi óvoda pedagógus 
oklevél megléte. 

ÁEI: 2012. aug. 30. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre 
szól három hónap próba-
idővel. 
Pbhi: 2012. jún. 22. 
A benyújtás határidején a 
Herend Város Önkormány-
zatához való beérkezés 
időpontját kell érteni. 
Pehi: 2012. augusztusi so-
ros képviselő-testületi ülés, 
melyen a pályázók közül a 
kiválasztott személyes 
meghallgatására is sor  
kerül. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók, vp. mértéke  
a közalkalmazotti illet-
ményalap 230 %-a. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön., 
vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, om., b., 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatot arról, 
hogy a személyét érintő 
kérdés tárgyalását nyílt 
vagy zárt ülésen kéri. 
A pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati  
azonosító számmal,  
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „intézmény-
vezető” ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Herend Város  
Önkormányzata 
8440 Herend, 
Kossuth u. 97., 
tel.: (88) 513-703 
 

Nagykőrös Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 
 

Hétszínvirág Óvoda 
2750 Nagykőrös, 
Ifjúság u. 22. 
 
Lf: az óvoda szakmai, 
gazdasági és személyi 
tevékenységének  

A közokt. tv. 18. §-ban 
leírtak szerinti képesítés, 
szakképzettség, szgy., 
nyilatkozat, hogy vállalja 
a vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatását, 
magyar állampolgárság, 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 



 
1458 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám 

1 2 3 4 

koordinálása. Az intéz-
mény zavartalan működé-
se, pályázati lehetőségek 
figyelése, pályázatok 
készítése. Kapcsolattartás 
a fenntartóval és a nevelé-
si-oktatási, közművelődé-
si intézményekkel. To-
vábbá a nemzeti közneve-
lési törvényben megfo-
galmazott intézményveze-
tői feladatok végrehajtása. 

cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
elvárt kompetenciák: 
szakmai elhivatottság, 
önállóság, objektivitás, 
precizitás, megbízható-
ság, felelősségtudat, 
jó szintű szóbeli és írás-
beli kifejezőkészség, 
csapatmunkára való al-
kalmasság, együttműkö-
dés. 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidőben. 
Pbhi: 2012. máj. 6.  
Pehi: a pályázatokat a kép-
viselő-testület részére a 
véleményezési határidő 
lejártát követő, 30 napot 
követő első testületi ülésre 
kell beterjeszteni. 
A pályázati eljárás módja, 
rendje: az előzetes bírálat a 
szakmai ön. és a végzettség 
alapján történik, szakmai 
bizottság bevonásával. 
A pályáztató fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítja.  
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat részeként be-
nyújtott anyagot az eljárás-
ban közreműködők, részt 
vevők megismerhessék, 
om., b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, zárt 
borítékban, a munkakör 
megnevezésével: „óvoda-
vezető” ellátva kell benyúj-
tani. 
Pc: Dr. Czira Szabolcs 
polgármester 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5., 
f: Dr. Ecsedi Viktória  
irodavezető, 
tel.: (53) 535-0305. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nagykőrös város honlapja: 
2012. ápr. 6. 
Önkormányzati Hírek  
aktuális száma. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a munkáltatóval 
kapcsolatban további  
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információt  
a www.nagykoros.hu  
honlapon szerezhet. 
 

Alapfokú Oktatási  
és Nevelési Központ  
7773 Villány, 
Baross G. u. 1-3. 

Alapfokú Oktatási és 
Nevelési Központ Óvoda 
7773 Villány, 
Rákóczi F. u. 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapfokú Oktatási  
és Nevelési Központ 
Óvodája 
7773 Villány, 
Deák F. u. 22. 
 
 

Felsőfokú  
óvodapedagógusi v., 
lehetőleg német nemzeti-
ségi területen, 
legalább öt év szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
közoktatás vezetői szak-
vizsga, vagy annak fo-
lyamatban lévő  
megszerzése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felsőfokú német  
nemzetiségi  
óvodapedagógusi v., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre szól. 
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 nap. 
Pehi: 2012. máj. 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók, vp: a pótlékalap 
200 %-a. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, kézzel 
írott szakmai ön. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, postai úton 
kell benyújtani. 
Pc: Alapfokú Oktatási  
és Nevelési Központ  
igazgatója 
7773 Villány, 
Baross G. u. 1–3., 
f: Szűcs János  
tel.: (72) 492-501. 
 
ÁEI: 2012. jún. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre szól. 
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 nap. 
Pehi: 2012. máj. 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadó. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, kézzel 
írott szakmai ön. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, postai úton 
kell benyújtani. 
Pc: Alapfokú Oktatási  
és Nevelési Központ  
igazgatója 
7773 Villány, 
Baross G. u. 1–3., 
f: Szűcs János  
tel.: (72) 492-501 

 



 
1460 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám 

Iskolaigazgató 
 

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

1 2 3 4 

Ács Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2941 Ács, 
Gyár u. 23. 

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, Szakiskola,  
Óvoda és Bölcsőde 
2941 Ács, 
Fő u. 88. 
 
A székhelyintézményhez 
tartozó intézményegysé-
gek, telephelyek: 
Gárdonyi Géza  
Általános Iskola  
Jókai Mór  
Általános Iskola 
2941 Ács,  
Ifjúság u. 1. 
Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Bóbita Óvodai 
Bölcsődei Tagintézménye
2941 Ács, 
Óvodaköz 2. 
Kihelyezett óvodai  
csoport: 2941 Ács, 
Kinizsi u. 21. 
 
Lf: a közös igazgatású 
oktatási-nevelési intéz-
mény vezetése a Közokt. 
tv. 54. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint. 

A közokt. tv. 17. § 
(1)–(2) bekezdésében és 
a 18. § (1) bekezdésében 
felsorolt felsőfokú isko-
lai v. és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga a 
277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet szerint, 
legalább öt év szgy., 
büntetlen előélet, 
a Kjt. 20. § (2) bekezdé-
sében foglaltak  
teljesülése, 
cselekvőképesség. 
Előny: vezetői gyakorlat. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 napon  
belül. 
Pehi: a 30 napos vélemé-
nyezési határidő lejártát 
követő képviselő-testületi 
ülésen kerül sor. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön., 
vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, írásbeli  
nyilatkozatot,  
hogy pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, nyilatkozat a 
pályázat nyilvános, ill. zárt 
ülésen történő  
tárgyalásáról, om., b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban  
(egy eredeti, egy másolat), 
zárt borítékban, személye-
sen vagy postai úton,  
„Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, Szakiskola,  
Óvoda-Bölcsőde igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Ács Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2941 Ács, 
Gyár u. 23., 
f: Lakatos Béla  
polgármester, 
tel.: (34) 595-150. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes oldal. 
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A képviselő-testület fenn-
tartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
 

Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás, 
Társulási Tanácsa 
2060 Bicske, 
Kossuth tér 14/b. 

József Nádor Általános 
Iskola 
8087 Alcsútdoboz, 
Szabadság út 105. 
 
Lf: a József Nádor  
Általános Iskola vezetése 
a Közokt. tv. 54. § 
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján. Az alapító ok-
iratban meghatározott 
alaptevékenység és egyéb 
kiegészítő tevékenység 
ellátásnak biztosítása. Az 
intézmény tevékenységé-
nek tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése. 
Az intézmény szakmai 
vezetése, a munkáltatói 
jogkörök gyakorlása. 

Főiskola, 
pedagógus-szakvizsga, 
a szakképesítésnek meg-
felelő munkakörben 
szerzett öt év feletti 
szgy., 
büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, 
„B” kategóriás jogosít-
vány, 
felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeretek. 
Előny: öt év feletti veze-
tői gyakorlat, 
közoktatási vezetői szak-
képzettség. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 14. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendeletben meghatározott 
határidők figyelembevéte-
lével kerül sor. A vezetői 
megbízásról a Vértes Több-
célú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás 
Társulási Tanácsa dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakvizsgát tanúsító 
om., szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, b., adatvédelmi nyilat-
kozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázat anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázatai eljárással ösz-
szefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul a kormányrende-
letben meghatározott véle-
ményezők részére pályázata 
tartalmának megismerésé-
hez, nyilatkozat a pályázat 
nyílt vagy zárt ülésen törté-
nő tárgyalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a adat-
bázisban szereplő azonosító 
számmal: (172/1/2012.), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „igazgató” 
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ellátva kell benyújtani. 
Pc: Vértes Többcélú Kistér-
ségi Önkormányzati  
Társulás 
2060 Bicske,  
Kossuth tér 14/B, 
f: intézményvezető, 
tel.: (22) 353-168. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 16. 
társulás önkormányzatainál 
helyben szokásos  
módon, 
Vértes TKÖT honlapján: 
www.vertestkot.hu 
 
 

Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11. 
 

Bocskai István  
Általános Iskola 
4029 Debrecen, 
Munkácsy Mihály u. 4. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskola, vagy egyetem, 
a Köot. 17. § (1) bekez-
dése és 18. § (1) bekez-
dése szerinti v. és szak-
képzettség, 
legalább öt év – a Köot. 
18. § (5)–(6) bekezdésé-
ben meghatározott – 
szgy., 
magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti (peda-
gógus) munkakörbe 
kinevezhető, 
a Köot. 16. § (2) bekez-
désének b) pontja alapján 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel  
Debrecen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési  
és fejlesztési tervében  
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(a továbbiakban: Debrecen 
város intézkedési terve), 
valamint az intézmény 
elfogadott pedagógiai prog-
ramjában és az Önkor-
mányzat Minőségirányítási 
Programjában foglaltakra, 
om., amennyiben van: tu-
dományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79912/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet, öt 
példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52) 517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 



 
1464 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 10. szám 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolyai János Általános 
Iskola, Óvoda  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
4032 Debrecen, 
Bolyai u. 29. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
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b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (80029/2012.)  
valamint a beosztás megne-
vezésével: „igazgató”  
ellátva kell benyújtani, 
vagy személyesen: DMJV 
Polgármesteri Hivatala 
Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,  
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot  
és a vezetési programot 
tartalmazza). 
Pc: Debrecen Megyei  
Jogú Város  
Önkormányzata  
Közgyűlése, 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52) 517-607. 
A pályázat további  
megjelenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza  
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
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Epreskerti Általános  
Iskola 
4030 Debrecen, 
Epreskert u. 80. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvényben 
(a továbbiakban: Köot.),  
a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
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Gönczy Pál  
Általános Iskola 
4225 Debrecen, 
Gönczy Pál u. 1–3. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79916/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,  
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot  
és a vezetési programot 
tartalmazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52) 517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
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1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.),  
a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(80033/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
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Lorántffy Zsuzsanna 
Általános Iskola 
4225 Debrecen, 
Józsakert u. 9. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,  
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52)517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
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368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79924/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,  
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Ady Endre Gimnázium 
4024 Debrecen, 
Liszt Ferenc u. 1. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetem, a Köot. 17. § 
(1) bekezdése és 18. §  
(1) bekezdése szerinti v. 
és szakképzettség, 
legalább öt év – a Köot. 
18. § (5)–(6) bekezdésé-
ben meghatározott – 
szgy., 
magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll,  
vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti 
(pedagógus) munkakörbe 
kinevezhető, 
a Köot. 16. § (2) bekez-
désének b) pontja alapján 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52)517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr.  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
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seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79932/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet, öt 
példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
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Dienes László  
Gimnázium  
és Egészségügyi  
Szakképző Iskola 
4027 Debrecen, 
Thomas Mann u. 16. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.),  
a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52)517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr.  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel 
Debrecen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében  
(a továbbiakban: Debrecen 
város intézkedési terve), 
valamint az intézmény 
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elfogadott pedagógiai prog-
ramjában és az Önkor-
mányzat Minőségirányítási 
Programjában foglaltakra, 
om., amennyiben van: tu-
dományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79936/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet, öt 
példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52)517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
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Fazekas Mihály  
Gimnázium 
4025 Debrecen, 
Hatvan u. 44. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi  
CXCV. törvényben és 
annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében  
(a továbbiakban: Debrecen 
város intézkedési terve), 
valamint az intézmény 
elfogadott pedagógiai  
programjában  
és az Önkormányzat  
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról,  
hozzájárul-e ahhoz,  
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hogy a pályázatot  
véleményező és elbíráló 
testület a személyét érintő 
ügy tárgyalásakor  
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(80043/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell  
benyújtani (egy példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot  
és a vezetési programot 
tartalmazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52)517-607. 
A pályázat további  
megjelenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval  
kapcsolatban további  
információt  
a www.debrecen.hu  
honlapon szerezhet. 
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Mechwart András  
Gépipari és Informatikai 
Szakközépiskola 
4025 Debrecen, 
Széchenyi u. 58. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel  
a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és 
annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében  
(a továbbiakban: Debrecen 
város intézkedési terve), 
valamint az intézmény 
elfogadott pedagógiai prog-
ramjában és az Önkor-
mányzat Minőségirányítási 
Programjában foglaltakra, 
om., amennyiben van: tu-
dományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó  
a pályázati anyagában  
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Vegyipari  
Szakközépiskola 
4024 Debrecen, 
Csapó u. 29–35. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(80058/2012.) valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet, öt 
példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot  
tartalmazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52)517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala (Új Városháza hirdető-
táblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti  
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű  
közalkalmazotti  
jogviszony. 
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a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi  
CXCV. törvényben és 
annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(79951/2012.) valamint  
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Deák Ferenc  
Középiskolai Kollégium 
4024 Debrecen, 
Tímár u. 1. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Köot.), a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főiskola, vagy egyetem, 
a Köot. 17. § (1) bekez-
dése és 18. § (1) bekez-
dése szerinti v. és szak-
képzettség, 
legalább öt év – a Köot. 
18. § (5)–(6) bekezdésé-
ben meghatározott – 
szgy., 
magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti (peda-
gógus) munkakörbe 
kinevezhető, 

a beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
DMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán Főosztály, 
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,  
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52) 517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáztató 
minősíti a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői ké-
pességeit, rátermettségét, 
pályázatának Debrecen 
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CXCV. törvényben és 
annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendeletben foglal-
takra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Köot. 16. § (2) bekez-
désének b) pontja alapján 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

város intézkedési tervéhez 
és az Önkormányzat Minő-
ségirányítási Programjához 
való illeszkedését. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
különös figyelemmel Deb-
recen város közoktatási, 
feladat-ellátási, intézmény-
hálózat-működtetési és 
fejlesztési tervében (a to-
vábbiakban: Debrecen vá-
ros intézkedési terve), va-
lamint az intézmény elfo-
gadott pedagógiai program-
jában és az Önkormányzat 
Minőségirányítási Program-
jában foglaltakra, om., 
amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om., 
b., nyilatkozat arról, hozzá-
járul-e ahhoz, hogy a pályá-
zatot véleményező és elbí-
ráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(80064/2012.)  
valamint a beosztás megne-
vezésével: „igazgató” ellát-
va kell benyújtani, vagy 
személyesen: DMJV Pol-
gármesteri  
Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. Új Városháza 
I. em. 107. iroda. 
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Hat példányban kell be-
nyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,  
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathor-
dozón nyújtandó be – csak 
a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartal-
mazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen,  
Kálvin tér 11., 
f: Ariné dr. Szabóki Judit, 
tel.: (52) 517-607. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.debrecen.hu 
DMJV Polgármesteri  
Hivatala (Új Városháza 
hirdetőtáblája). 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Gyulaj-Pári Önkormány-
zatok Közoktatási  
Társulásának Társulási 
Tanácsa 
7227 Gyulaj, 
Szent Imre tér 1. 

Galló József Társult  
Általános Iskola  
és Óvoda 

Büntetlen előélet,  
cselekvőképesség, 
felsőfokú pedagógus-
szakképesítés (főiskolai 
vagy egyetemi), 
pedagógus-munkakörben 
szerzett 3–5 év szgy., 
pedagógus-szakvizsga, 
közoktatási vezetői szak-
vizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: közoktatási, veze-
tői gyak. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-ig, öt évre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 15. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
14/C. § (1) bekezdés  
a) pontja szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., om., b., 
személyes adatok  
kezeléséhez hozzájáruló 
nyilatkozat, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagot az elbíráló,  
véleményező szervek meg-
ismerhetik, nyilatkozat 
arról, hogy nyílt  
vagy zárt ülésen kéri  
pályázatának elbírálását. 
Pc: Társulási Tanács  
elnöke 
7227 Gyulaj, 
Szent Imre tér 1., 
f: Dobos Károlyné polgár-
mester, a társulás elnöke, 
tel.: (74) 521-053. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap. 
 

Hatvan Város  
Önkormányzata 
3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2. 

Kossuth Lajos  
Általános Iskola 
3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a nevelőtestület vezetése, 
a nevelő és oktató munka 
irányítása és ellenőrzése, 
a nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések előkészí-
tése, végrehajtásuk szak-
szerű megszervezése  
és ellenőrzése, a rendel-
kezésre álló költségvetés 
alapján a nevelési-oktatási 
intézmény működéséhez 
szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosítá-
sa,  
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a munkavállalói 
érdekképviseleti szervek-
kel és a diákönkormány-
zatokkal, illetve szülői 
szervezetekkel (közössé-
gekkel) való  
együttműködés. 
 
 
Szent István  
Általános Iskola 
3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a nevelőtestület  
vezetése, a nevelő és 
oktató munka irányítása 
és ellenőrzése,  
a nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések  
előkészítése, végrehajtá-

Főiskola vagy egyetem,  
a Közokt. tv. 17. §  
(1)–(2) bekezdése szerin-
ti felsőfokú iskolai v.  
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. júl. 2. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 15. 
Pehi: 2012. jún. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete 
dönt a pályázatról. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön. (elérhetőség 
feltüntetésével), vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, közjegyző által hitelesí-
tett om., illetve pedagógus-
szakvizsgát igazoló oklevél 
közjegyző által hitelesített 
másolata, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy. igazolása 
munkaügyi irat másolatá-
val, b., nyilatkozata, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, a pályázati 
anyagát az eljárásban részt 
vevők megismerhetik, va-
lamint a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesíté-
sének vállalása, nyilatkozat, 
hogy az illetékes bizottsági 
ülések, valamint a képvise-
lő-testületi ülés nyilvános-
ságához hozzájárul-e. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, az adat-
bázisban szereplő azonosító 
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suk szakszerű megszerve-
zése és ellenőrzése, a 
rendelkezésre álló költ-
ségvetés alapján a nevelé-
si-oktatási intézmény 
működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
lek biztosítása, a munkál-
tatói jogok gyakorlása,  
a munkavállalói érdek-
képviseleti szervekkel  
és a diákönkormányza-
tokkal, illetve szülői szer-
vezetekkel (közösségek-
kel) való együttműködés. 
 
 
 
 
 
Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola 
3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 17. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a nevelőtestület  
vezetése, a nevelő és 
oktató munka irányítása 
és ellenőrzése, a nevelő-
testület jogkörébe tartozó 
döntések előkészítése, 
végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése  
és ellenőrzése, a rendel-
kezésre álló költségvetés 
alapján a nevelési-oktatási 
intézmény működéséhez 
szükséges személyi és 
tárgyi feltételek  
biztosítása,  
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a munkavállalói 
érdekképviseleti szervek-
kel és a diákönkormány-
zatokkal, illetve szülői 
szervezetekkel  
(közösségekkel) való  
együttműködés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetem, tanári v.  
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

számmal, valamint a beosz-
tás megnevezésével: „álta-
lános iskolai igazgató” 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Hatvan Város Önkor-
mányzata 
3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2., 
f: Kovács János, Hatvan 
Város Polgármesteri  
Hivatala Intézmény-
felügyeleti irodájának 
irodavezetője, 
tel.: (37) 542-330. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Hatvan város honlapja: 
www.hatvan.hu 
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Széchenyi István  
Közgazdasági  
és Informatikai  
Szakközépiskola 
3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a nevelőtestület vezetése, 
a nevelő és oktató munka 
irányítása és ellenőrzése, 
a nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések előkészí-
tése, végrehajtásuk szak-
szerű megszervezése és 
ellenőrzése, a rendelke-
zésre álló költségvetés 
alapján a nevelési-oktatási 
intézmény működéséhez 
szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosítá-
sa, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, a munkaválla-
lói érdekképviseleti szer-
vekkel és a diákönkor-
mányzatokkal, illetve szü-
lői szervezetekkel (közös-
ségekkel) való együttmű-
ködés. 
 

Kecskeméti Főiskola 
6000 Kecskemét, 
Izsáki út 10., 
tel.: (76) 501-960 
Honlap:  
www.kefo.hu 

Kecskeméti Főiskola 
Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskola  
és Gyakorló Óvoda 
6000 Kecskemét, 
Budai u. 7. 
 
Lf: a Közokt. tv-ben sze-
replő intézményvezetői 
feladatok ellátása, továb-
bá a KF Tanítóképző 
Főiskolai Kar pedagógus-
képzésben részt vevő 
hallgatók gyakorlati kép-
zésének segítése, szerve-
zése, lebonyolítása a 
Gyakorlati Képzés  
Kabinet irányításával, 
a Fenntartói Tanács el-
lenőrzése mellett. 

A Közokt. tv. 18. §-a 
szerinti az intézményve-
zetői megbízáshoz szük-
séges feltételek, a hallga-
tók gyakorlati képzésé-
nek irányításában szer-
zett tapasztalat, jó veze-
tői képesség. 
Előny: közoktatási  
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
A megbízás a megfelelő 
pályázati eljárás  
lefolytatását követően  
több alkalommal is  
meghosszabbítható. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzétételt 
követő 30 nap. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
a beadott pályázatokat  
a hatályos a szabályozások 
szerinti testületek  
véleményezik,  
ezt követően a Kecskeméti 
Főiskola rektora dönt a veze-
tői megbízás kiadásáról. 
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Illetmény, juttatás:  
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: a pályázó jelenlegi 
munkahelyét, beosztását, 
munkaköri besorolását, 
eddigi szakmai munkáját és 
vezetői tevékenységének 
részletes ismertetését.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, szakmai ön., 
hiteles om., vagy az eredeti 
okiratról a főiskola főtitkára 
által készített és záradékolt 
egyszerű másolatot, b., a 
pályázó hozzájáruló nyilat-
kozatát ahhoz, hogy pályá-
zati anyagát a vonatkozó 
jogszabály és a főiskola 
Szervezeti és Működési 
Szabályzata szerint erre 
jogosult testületek, ill. sze-
mélyek megtekinthetik, 
továbbá minden olyan ira-
tot, amelyet a pályázó fon-
tosnak tart. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen, egy eredeti és 
három másolati példányban, 
az adatbázisban szereplő 
azonosító számmal, vala-
mint a munkakör megneve-
zésével: „intézményvezető” 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Kecskeméti Főiskola 
rektora 
6000 Kecskemét, 
Iszáki út 10. 
 

Komárom Város  
Önkormányzata 
2900 Komárom, 
Szabadság tér 1. 

Dózsa György  
Általános Iskola 
2903 Komárom, 
Koppány vezér u. 59. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működé-
sének, valamint takarékos 
gazdálkodásának biztosí-
tása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntés  

Jogszabályban előírt 
felsőfokú v., az intéz-
ményben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító v., 
pedagógus-szakvizsga 
vagy közoktatási  
vezetői v., 
legalább öt év szgy., 
büntetlen előélet. 

ÁEI: a megbízás öt év hatá-
rozott időre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt. rendelkezési  
az irányadók. 
A pályázathoz  
csatolni kell: b. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön., vpr., om. 
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az intézmény működésé-
vel kapcsolatban olyan 
ügyekben, amelyeket 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
Feszty Árpád  
Általános iskola 
2900 Komárom, 
Csillag ltp. 16. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működé-
sének, valamint takarékos 
gazdálkodásának biztosí-
tása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntés az 
intézmény működésével 
kapcsolatban olyan 
ügyekben, amelyeket 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
Petőfi Sándor  
Általános Iskola 
2900 Komárom, 
Szabadság tér 2. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működé-
sének, valamint takarékos 
gazdálkodásának biztosí-
tása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntés az 
intézmény működésével 
kapcsolatban olyan 
ügyekben, amelyeket 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
Egressy Béni  
Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási  
Intézmény 
2900 Komárom, 
Klapka Gy. út 54. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működé-
sének, valamint takarékos 
gazdálkodásának biztosí-
tása, a munkáltatói jogok 

A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen, három pél-
dányban, egy eredeti, két 
másolati példányban kell 
benyújtani. 
Pc: Komárom Város  
polgármestere, 
2900 Komárom, 
Szabadság tér 1. 
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gyakorlása, döntés az 
intézmény működésével 
kapcsolatban olyan 
ügyekben, amelyeket 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
Jókai Mór Gimnázium 
2900 Komárom, 
Táncsics M. u. 32. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működé-
sének, valamint takarékos 
gazdálkodásának biztosí-
tása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntés az 
intézmény működésével 
kapcsolatban olyan 
ügyekben, amelyeket 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 

Nagykőrös Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 
 

Dalmady Győző  
Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény 
2750 Nagykőrös, 
Kalocsa Balázs u. 3. 
 
Lf: az intézmény szakmai, 
gazdasági és személyi 
tevékenységének koordi-
nálása. Az intézmény 
zavartalan működése, 
pályázati lehetőségek 
figyelése, pályázatok 
készítése. Kapcsolattartás 
a fenntartóval és a nevelé-
si-oktatási, közművelődé-
si intézményekkel. To-
vábbá a nemzeti közneve-
lési törvényben megfo-
galmazott intézményveze-
tői feladatok végrehajtása. 

A Közokt. tv. 18. §-ában 
leírtak szerinti képesítés, 
szakképzettség, szgy., 
nyilatkozat, hogy vállalja 
a vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatá-
sát, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Elvárt kompetenciák: 
szakmai elhivatottság, 
önállóság, objektivitás, 
precizitás, megbízható-
ság, felelősségtudat, 
jó szintű szóbeli és írás-
beli kifejezőkészség, 
csapatmunkára való 
alkalmasság, együttmű-
ködés. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 6. 
Pehi: a pályázatokat  
a képviselő-testület  
részére a véleményezési 
határidő lejártát követő, 
harminc napot követő  
első testületi ülésre kell 
beterjeszteni. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az előzetes 
bírálat a szakmai  
önéletrajz és a végzettség 
alapján történik, szakmai 
bizottság bevonásával.  
A pályáztató fenntartja 
magának azt a jogot,  
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek  
nyilvánítja. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat részeként be-
nyújtott anyagot az eljárás-
ban közreműködők, részt 
vevők megismerhessék, 
om., b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, zárt 
borítékban, a munkakör 
megnevezésével: „igazga-
tó” ellátva kell benyújtani. 
Pc: Dr. Czira Szabolcs 
polgármester 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5., 
f: Dr. Ecsedi Viktória  
irodavezető, 
tel.: (53) 535-0305. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
Nagykőrös város honlapja: 
2012. ápr. 6. 
Önkormányzati Hírek  
aktuális száma. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: 
a www.nagykoros.hu 
honlapon olvasható. 
 

Pánd Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2214 Pánd, 
Fő út 84. 

Általános Iskola 
2214 Pánd, 
Fő út 17. 
 
Lf: az intézmény törvé-
nyes működésének bizto-
sítása, az oktató-, nevelő-
munka szakmai irányítá-
sa, a pedagógiai program 
megvalósulásának bizto-
sítása, az intézményi 
költségvetés betartása, 
munkáltatói, vezetői jo-
gok gyakorlása, személy-
ügyi és gazdasági felada-
tok ellátása. 

Felsőfokú pedagógus-
képesítés, 
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
az általános iskolában 
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga vagy 
közoktatás-vezetői 
 szakvizsga. 
Előny: vezetői tapaszta-
lat – legalább  
egy-három év vezetői 
tapasztalat, 
felhasználói szintű  
MS Office (irodai  
alkalmazások). 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 21. 
Pehi: 2012. jún. 29., 
vagy az azt követő képvise-
lő-testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
a jogszabályban rögzítettek 
szerint intézményi  
véleményezés  
a pályázati határidőt követő 
21 napon belül, a döntést  
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Elvárt kompetenciák: 
a szakmai munka terén 
igényes, precíz, pontos, 
problémamegoldó képes-
ségekkel rendelkezzen. 

a képviselő-testület  
hozza meg. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók, szükség esetén 
önkormányzati szl.  
biztosított. 
A pályázathoz csatolni kell: 
fényképes, részletes  
szakmai ön., b., szakmai, 
vezetői program  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzelésekkel, om.,  
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat elbírálásá-
ban közreműködők a pályá-
zati anyagát megismerhetik, 
továbbá,  
hogy a pályázó személyét 
eldöntő tárgyalás nyílt,  
vagy zárt ülés  
keretében történjen (Korm. 
rendelet szerint). 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (464/2012.),  
valamint a munkakör  
megnevezésével: „iskola-
igazgató” ellátva kell  
benyújtani, 
f: Lázók József  
polgármester, 
tel.: (29) 430-240. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Pánd község honlapja: 
www.pand.hu. 
A munkáltatóval  
kapcsolatos egyéb  
lényeges információ:  
Pánd Község Önkormány-
zata fenntartja magának  
a pályázat  
eredménytelenné  
nyilvánításának jogát. 
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére1 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 

 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  

 
 
 
 

Óvodapedagógus 
 

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

1 2 3 4 

Kamaraerdei Óvoda 
2040 Budaörs, 
Beregszászi u. 2. 

Óvodapedagógus 
(határozatlan időre) 

Felsőfokú szakirányú v., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Pbhi: 2012. máj. 15. 
Pehi: 2012. máj. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja: a beadást követően 
intézményi döntés alapján 
interjú két fordulóban. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók, valamint 20 E Ft 
kereset-kiegészítés. 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Köz-

löny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása 
mellett áll módunkban megjelentetni. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: 
elektronikus úton:  
kamaraerdeiovoda@ 
gmail.com, 
Postai úton: 
Pc: Kamaraerdei Óvoda 
2040 Budaörs, 
Beregszászi u. 2., 
f: óvodavezető, 
tel.: (23)430-631 
 

 
 
 

Tanító, tanár 
 

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

1 2 3 4 

Kósa György Városi  
Zeneiskola Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
8220 Balatonalmádi, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 60., 
tel.: (88) 542-590 

Gitár szakos tanár 
(határozatlan időre, vagy 
határozott időre – egy év) 

Szakirányú főiskolai v. ÁEI: 2012. aug. 20. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók, étkh. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b., ön., adatvédelmi 
nyilatkozat. 
Pc., f: Huiber Gabriella 
igazgató, 
tel.: (20)377-8327 
 

Szegedi Kis István  
Református Gimnázium, 
Általános Iskola,  
Óvoda és Kollégium 
5630 Békés, 
Petőfi u. 11–13. 

Matematika–fizika 
(vagy második szakként 
számítástechnika, vagy 
programozó matematikus) 
szakos tanár 
 
Lf: a szaktárgy magas  
színvonalú oktatása, 
a természettudományi 
tantárgyak oktatásának 
szakmai munkaközösségi 
szintű koordinálása. 
 

Egyetemi v., 
legalább ötéves szgy., 
büntetlen előélet, 
keresztyén értékrend  
az életvezetésben. 
Előny: lelkipásztori aján-
lás. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 15. 
Illetmény, juttatás: 
a közalkalmazotti bértábla, 
ill. a pótlékokat megállapító 
jogszabályok szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakmai ön., szakmai, 
szervezési tervek az ellá-
tandó feladatról, b.. 
Pc: Szegedi Kis István  
Református Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda  
és Kollégium 
5630 Békés, 
Petőfi u. 11–13., 
f: Kovács Dániel igazgató, 
tel: (20) 516-5389, vagy 
a kovacsdaniel@gmail.com
e-mail címen. 
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Gödöllői Waldorf  
Általános Iskola,  
Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási  
Intézmény 
2100 Gödöllő, 
Tessedik S. u. 4/D 

Matematika–informatika 
szakos középiskolai tanár 

Törvényben  
meghatározott v., 
nyitottság és érdeklődés 
a Waldorf-pedagógia 
iránt, 
Előny: 
Waldorf-pedagógiai v. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Illetmény, juttatás: 
a közalkalmazotti bérbeso-
rolás szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
fényképes szakmai ön., om.,
f: Mincsik István igazgató, 
tel.: (20) 339-8549, 
e-mail: 
mincsikistvan@gmail.com 
 

Fekete István  
Általános Iskola 
2213 Monorierdő, 
Szabadság u. 43. 

Biológia, 
angol, 
számítástechnika, 
gyógypedagógus, 
technika szakos tanár 

 ÁEI: 2012. szept. 1. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók: 
 

 
 

 
Közlemény  

egyetemi és főiskolai szintű oklevelek érvénytelenítéséről 
 
1. Közlemény egyetemi szintű oklevél érvénytelenítéséről 
Illés Alpár Detre (sz.: Zilah, 1975. május 23., a. n.: Kultsár Ágnes) 
Törzskönyvi szám: Bt-XX-45/1994. 
Az egyetemi szintű politológia végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 

Kara 2004. november 2-án, a 632-BT/2004 sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2011. október 05-én másodlatot 
adtunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 
2. Közlemény főiskolai szintű oklevelek érvénytelenítéséről 
 
Gál Lajos (sz.: Miskolc, 1969. május 20., a. n.: Parragh Erzsébet) 
Törzskönyvi szám: Bt/VIII-16/1992. 
A főiskolai szintű angolnyelv-tanári végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 

Intézete 1995. június 8-án, a 39-BT/1995. sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. február 02-án másodlatot adtunk ki. 
Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 
Batári Orsolya (sz.: Debrecen, 1975. június 11., a. n.: Szabó Magdolna) 
Törzskönyvi szám: Bt/VIII-93/1998. 
A főiskolai szintű angol nyelvtanári végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 

Kara 2000. május 25-én, a 194-BT/2000 sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. február 02-án másodlatot adtunk ki. 
Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 
Szabó Zita Margit (sz.: Miskolc, 1985. április 23. a. n.: Trieber Kornélia) 
Törzskönyvi szám: BT-III-1/2004. 
A szociológia szakon végzett tanulmányairól szóló oklevél-melléklet, melyet a Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Kara 2009. július 24-én állított ki, elveszett, helyette 2012. március 8-án másodlatot adtunk ki. 
Az eredeti oklevél-melléklet érvénytelen. 
 
 Kovács Viktor s. k., 
 főtitkár 
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Közlemény  
OKJ-bizonyítvány visszavonásáról 

 
Bizonyítvány adatai: 
Sorozatjele és sorozatszáma: PTJ 239865 
Kelte: 2007. március 19. 
Szakképesítés megnevezése: Kereskedő vállalkozó 
Szakképesítés OKJ száma: 32 7862 01 
Név: Czirbus Sándorné 
A fenti bizonyítványt a Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. állította ki. 2012. március 12-én a 

bizonyítványról Czirbus Sándorné másodlatot kért, mivel az eredeti bizonyítványt elvesztette. A másodlatot 2012. 
április 2-án kiállítottuk, az eredeti bizonyítvány érvénytelen. 

 
 Szótér Szabolcs s. k., 
 a vizsgaszervező vezetője 
 

 
 
 

Zárás után érkezett közlemények,  
pályázati felhívások 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának  
közleményei 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. november 11-én háromszakaszos pályázati eljárást 
hirdetett meg ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (ISMERET2011). 

A Médiatanács 2012. április 18-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta. 
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Támogatási területének honlapján (http://tamogatas.mtva.hu) található. 
 
 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. november 11-én háromszakaszos pályázati eljárást 

hirdetett meg animációs filmek gyártásának támogatására (ANIMACIO2011). 
A Médiatanács 2012. április 25-ei döntésével a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta. 
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Támogatási területének honlapján (http://tamogatas.mtva.hu) található. 
 
 
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által 
jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján háromszakaszos pályázati eljárást hirdetett 
meg dokumentumfilmek gyártásának támogatására. 

A Médiatanács a 2012. április 25-i döntése értelmében a dokumentumfilmek gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta. 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe a pályázati eljárás kedvezményezettjeiről 
szóló közleményét honlapján (http://tamogatas.mtva.hu/), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 
(http://www.mediatanacs.hu/) honlapján továbbá 2 országos napilapban (Népszabadság és Magyar Nemzet) valamint 
az Oktatási és Kulturális Közlönyben tette közzé. 

 
 Dr. Néder Sarolta s. k. 
 

 



 
10. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1495 

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és egyéb álláshelyeinek betöltésére 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelező-

en előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehaj-
tásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a 
 

Természettudományi Tanszékre 
egy főállású, teljes munkaidős főiskolai docensi álláshelyre. 

 
A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2012. szeptember 1. napjától határozatlan időre szól. 
 
A főiskolai docens főbb feladatai:  

– előadások és gyakorlatok tartása elméleti matematikai és matematika tantárgy-pedagógia jellegű tantárgyakból 
az alapképzésben és a műveltségterületi képzésben, 

– a hallgatócsoportok tanítási gyakorlatainak nyomon követése, kapcsolattartás a gyakorlóiskolával, 
– zárótanítási elnöki teendők ellátása, 
– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára, 
– részvétel a tanszék profiljába vágó témákban folyó tudományos kutatási munkában, az oktatott tárgyak kutatási 

háttereként is, 
– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben, 
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a főiskolai do-

cens számára előír. 
 
Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek:  

– matematika tanár szakos egyetemi oklevéllel és PhD fokozottal,  
– legalább 8 éves szakmai, ebből legalább 4 éves felsőoktatási gyakorlattal. 

 
Előnyt jelent a további földrajz, fizika, kémia vagy technika szakos végzettség és a tantárgy-pedagógiai orientációjú 

szakmai tapasztalat.  
 
A munkakör betöltésének további feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Működési Sza-

bályzatában az oktatókra, s ezen belül is a főiskolai docensekre meghatározott feltételeknek.  
 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó 
– olyan református vallású egyháztag, aki vállalja, hogy kinevezése esetén törekszik a DRHE református szelle-

miségének erősítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallga-
tókkal való megismertetésére és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a neve-
lésben, 

– ilyen pályázat hiányában előnyt jelent az evangélikus vallású egyháztagság, amely alapján a pályázó életével és 
munkájával vállalja az intézmény céljait.  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését, 
– eddigi szakmai, oktató-nevelő-kutató munkájának részletes bemutatását, 
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését,  
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitűzéseit, 
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek 

megismerhetik. 
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A pályázathoz mellékelni kell a pályázó: 
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát, 
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát, 
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát, 
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak, szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét, 
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne egyházi tisztségeit, 
– szakmai elképzeléseit, oktatói, kutatói terveit ismertető dokumentumot, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
– egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást, 
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az oktatóknak és tudományos kutatóknak a DRHE szabályzataiban 

rögzített kötelességeit ismeri, és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói megbí-
zatása alatt pedig a DRHE református szellemiségét és értékrendjét tiszteletben fogja tartani, 

– s minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzé-

tételétől számított 30. nap. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 
 
A pályázatot négy nyomtatott példányban és egy digitális formában kell az egyetem rektorához benyújtani (cím: 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal). 
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Pinczésné dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes ad [e-mail: 

oktatasirh@kfrtkf.hu, tel.: (52) 516-820]. 
 
 Dr. Fekete Károly s. k., 
 rektor 
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Pályázati felhívás  
nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1 

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 
 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
vgy: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 
 

Iskolaigazgató 
 

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

1 2 3 4 

Ajka Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8401 Ajka, 
Városháza, 
Szabadág tér 12. 

Bródy Imre Gimnázium 
és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény 
8400 Ajka, 
Bródy Imre u. 4. 
 

A közokt. tv. 18. § (1) 
bekezdés szerinti egye-
temi iskolai v. és szak-
képzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év pedagógus 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony: határozatlan idejű 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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Telephelyei: 
Középfokú oktatás 
8400 Ajka, 
Bródy Imre u. 4. 
 
Alapfokú művészetokta-
tás zeneművészeti ágban 
8400 Ajka, 
Városliget 1. 

munkakörben szerzett 
szgy., 
büntetlen előélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalása. 

közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidős. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatot 
a képviselő-testület  
bírálja el. 
A képviselő-testület fenntartja 
a jogot a pályázat eredmény-
telenné nyilvánítására. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakmai életrajz, vpr.  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról, a pályázatban 
előírt további követelmé-
nyek igazolására vonatkozó 
okiratok. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: Ajka Város Önkor-
mányzata polgármestere 
8400 Ajka,  
Szabadság tér 12., 
f: személyesen, és telefo-
non, tel.: (88) 521-136 

Apc Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 
3032 Apc, 
Erzsébet tér 1. 
Tel./fax: (37) 385-309 

Apáczai Csere János Álta-
lános Iskola és Napközi 
Otthon 
3032 Apc, 
Fő út 48. 
Tel.: (37) 385-349 
 
Lf: a közokt. tv. szerint az 
intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, kapcso-
lattartás a fenntartóval. 

Főiskolai vagy egyetemi 
v., 
legalább tízéves  
szakmai és legalább 
ötéves vezetői 
gyakorlat, 
tanügyigazgatási  
szakképzés,  
közoktatási  
vezetési szakirányú 
szakképzettség,  
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: a benyújtási határidő-
től számított 60 nap. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatot 
Apc Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 
bírálja el a pályázati feltéte-
leknek megfelelő pályázók 
személyes meghallgatását 
követően. 
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Elvárt kompetenciák: 
Igényes, precíz, pontos 
munkavégzés a szakmai 
munka terén, vezetési-
szervezési készség, 
együttműködési és 
kommunikációs készség, 
problémamegoldó  
képesség. 
Helyben lakás elvárás. 

Illetmény, juttatás:  
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók, 
szl. szükség esetén  
biztosított. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., b., 
om., szakmai gyakorlatot és 
vezetői gyakorlat meglétét 
alátámasztó munkaviszony 
igazolások, vpr., nyilatkozat 
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázat anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, ill. a pályázati 
anyagát az eljárásban  
részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a munkakör megnevezésé-
vel: „Általános Iskola  
Igazgató” ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Apc Községi  
Önkormányzat 
3032 Apc, 
Erzsébet tér 1. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.kozigallas.gov.hu 
www.apc.hu 

Arnót Község  
Önkormányzata 
3713 Arnót, 
Petőfi Sándor u. 120. 

Weöres Sándor  
Általános Iskola 
3713 Arnót, 
Alkotmány u. 1. 
 
Lf: a jogszabályban (kü-
lönösen a Közoktatási 
törvény 54. §-ában meg-
határozott feladatok ellá-
tása), az intézmény 
SZMSZ-ében meghatáro-
zott iskolaigazgatói fel-
adatok ellátása. 
 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, 
szakmai tapasztalat – 
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: 
vezetői tapasztalat – 
legalább öt év feletti 
vezetői tapasztalat, 
10 év feletti vezetői ta-
pasztalat. 
Elvárt kompetenciák: 
jó szintű vezetési, szer-
vezési, együttműködési 
kommunikációs képes-
ség, precíz munkavégzés. 

ÁEI: 2017. aug. 1. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 15. 
Pehi: 2012. júl. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázati 
anyag törvényben előírt 
véleményezési határidejét 
követően a pályázatokat az 
Önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága is véleményezi. 
Ezután a képviselő-testület a 
következő ülésen a pályázók 
személyes meghallgatását 
követően bírálja el a pályáza-
tokat és hozza meg a dönté-
sét. A pályázat kiírója fenn-
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tartja magának a jogot a 
pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt., valamint az intéz-
mény alapító okiratában 
foglalt feladatellátások 
jogszabályban rögzítetteknek 
megfelelő biztosítása, a 
szakmai munka folyamatos 
fejlesztése az intézmény 
illetékességi területén.  
A munkáltatói jogkör  
gyakorlása az intézmény 
keretén belül.  
Az intézmény hatékony 
gazdálkodásának biztosítá-
sa. A feladatellátásban részt 
vevő önkormányzat folya-
matos informálása az in-
tézményt érintő lényeges 
kérdésekről. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(1023/0/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani. 
Pc: Arnót Község  
Önkormányzata  
3713 Arnót, 
Petőfi Sándor u. 120.  
f: Bodnár Katalin, 
tel.: (46) 500-740. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: www.arnot.hu. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos további információt a 
www.arnot.hu honlapon 
szerezhet. 

Böhönye, Nagyszakácsi, 
Nemeskisfalud,  
Somogyfajsz, Szenyér, 
Tapsony Községek  
Önkormányzatainak  
Közoktatási Feladatokat 
Ellátó Intézményi Társulása 
8719 Böhönye, 
Fő u. 2. 

Festetics Pál Általános  
és Alapfokú Művészeti 
Iskola és Óvoda  
Önkormányzatok 
8719 Böhönye,  
Fő u. 2. 
 
Lf: oktatási intézmény 
szakmai irányítása,  

Felsőfokú képesítés, 
pedagógus-szakvizsga, 
intézményvezetői szak-
képzettség, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai tapasz-
talat – legalább öt év 
feletti szakmai  
tapasztalat, 

ÁEI: 2017. júl. 31. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
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kötelező óraszámok le-
adása, vezetői feladatok 
ellátása, azok adminiszt-
rálása. Irányítása alá be-
osztott közalkalmazottak 
és alkalmazottak tevé-
kenységének figyelemmel 
kísérése. A Kjt. szerinti 
előírt vezetői kötelezett-
ségek ellátása. 

felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazá-
sok), 
ECDL szintű informati-
kai képesítés, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
Közokt. tv. 18. szakaszá-
ban meghatározott felté-
telek, 
„B” kategóriás jogosít-
vány. 

Pbhi: 2012. jún. 22. 10 óra. 
Pehi: 2012. júl. 26. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Böhönye, 
Nagyszakácsi, Nemeskisfa-
lud, Somogyfajsz, Szenyér, 
Tapsony Községek Önkor-
mányzatainak Közoktatási 
Feladatokat Ellátó Intézmé-
nyi Társulása Tanácsának 
polgármesterei soron kö-
vetkező tanácsülésen tekin-
tik át a beérkezett pályáza-
tokat és azok mellékleteire 
vonatkozó fentiekben előírt 
feltételek teljesítését. Az 
állás elbírálásához a Tanács 
tagjainak minősített több-
séggel való határozata szük-
séges. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., hitelesített om, 
vagy eredetiben történő 
bemutatása, szgy. igazolása, 
vpr., b., pályázati  
elbírálással összefüggő 
személyes nyilatkozat  
a személyi adatok  
megismerhetőségéről a 
bírálatban részt vevők  
számára, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat nyílt vagy 
zárt ülésen kerüljön elbírá-
lásra, tárgyalásra. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton  
„Pályázat iskolaigazgatói 
megbízásra” megjelöléssel, 
vagy személyesen:  
Dr. Szijártó Henrik polgár-
mester, Somogy megye 
8719 Böhönye,  
Fő u. 26. 
Pc: Böhönye, Nemeskisfa-
lud, Szenyér Községek 
Körjegyzősége 
8719 Böhönye,  
Fő u. 26., 
f: Dr. Szijártó Henrik  
polgármester. 
tel.: (85) 522-023, 
(30) 640-6377. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 29. 
A munkahellyel kapcsolat-
ban további információ a 
www.festisk.hu honlapon 
szerezhető be. 

Bácskai ÁMK Általános 
Iskolájának Móra Ferenc 
Tagintézménye 
6453 Bácsbokod, 
Hősök tere 3. 

Bácskai ÁMK Általános 
Iskolájának Móra Ferenc 
Tagintézménye 
6453 Bácsbokod, 
Hősök tere 3. 
 
Lf: a munkáltató megbí-
zása alapján ellátja a tag-
intézmény-vezetői felada-
tait. 
 
 
 
 
Bácskai ÁMK 
Általános Iskolájának 
Tataházi Tagintézménye 
6451 Tataháza, 
Rákóczi F. u. 33. 
 
Lf: a munkáltató megbí-
zása alapján ellátja a tag-
intézmény-vezetői felada-
tait 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai v., és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, a nevelési, okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny: intézményvezetői 
szakképzettség, vezetői 
tapasztalat, felhasználói 
szintű számítástechnikai 
ismeretek. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 31-ig szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtott 
pályázatokról az igazgatói 
tanács a jogszabályokban  
és a Bácskai ÁMK  
SzMSz-ében előírt vélemé-
nyezési határidő lejártát 
követő ülésén dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., szgy.  
meglétére való igazolás, 
vpr., om., b., nyilatkozat  
a pályázat nyílt ülésen való 
tárgyalásához, nyilatkozat, 
hogy a pályázati  
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati  
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen a Bácskai 
ÁMK Titkárságára kell 
benyújtani. 
6447 Felsőszentiván, 
Szent István u. 19. 
Pc: Bácskai ÁMK Igazgatói 
Tanácsa 
6447 Felsőszentiván, 
Szent István u. 19., 
f: Schmidt Antal főigazgató, 
tel.: (79) 353-761 

Csongrádi Oktatási  
Központ 
6640 Csongrád, 
Szent György u. 1. 
Tel: (63) 571-550 

Batsányi János Gimnázi-
um és Szakközépiskola,  
a Csongrádi Oktatási 
Központ, Gimnázium, 
Szakképző Iskola  
és Kollégium  
Tagintézménye 

Pedagógus v.,  
egyetemi v., 
közoktatási törvény elő-
írásainak megfelelően. 
Előny: intézményvezetői 
gyakorlat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pbhi: 2012. jún. 20. 
Pehi: 2012. júl. 24. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b., ön. 
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6640 Csongrád, 
Kossuth tér 1.  
 
 
 
Sághy Mihály Szakképző 
Iskola, Középiskola  
és Kollégium, a Csongrá-
di Oktatási Központ, 
Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium  
Tagintézménye 
6640 Csongrád, 
Gyöngyvirág u. 16. 

Pc: Csongrádi Oktatási 
Központ  
Kiss Attila igazgató 
6640 Csongrád, 
Szent György u. 1. 
ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. júl. 15. 
Pehi: 2012. aug. 27. 
A pályázathoz  
csatolni kell: b., ön. 
Pc: Csongrádi Oktatási 
Központ  
Kiss Attila igazgató 
6640 Csongrád, 
Szent György u. 1. 

Csór Községi  
Önkormányzat 
8041 Csór, 
Fő tér 10. 

Mátyás Király Általános 
Iskola és Községi  
Könyvtár 
8041 Csór, 
Fő tér 1. 
 
Lf: a Mátyás Király Álta-
lános Iskola és Községi 
Könyvtár igazgatói fel-
adatainak ellátása. Töb-
bek között a nevelő- és 
oktatómunka irányítása  
és ellenőrzése, a rendel-
kezésre álló költségvetés 
alapján az oktatási intéz-
mény működéséhez szük-
séges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása. 

Főiskola, pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, 
büntetlen előélet, 
az oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazhatóság. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 29. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Csór  
Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
dönt, a benyújtási  
határidőt követő,  
első zárt ülése  
keretében. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b., végzettséget, szakkép-
zettséget, szakvizsgát  
igazoló om., vpr.,  
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak  
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez történő  
hozzájárulás. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám: 
(323/2012.),  
valamint a beosztás megne-
vezésével: „igazgató”  
ellátva kell benyújtani. 
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Pc: Csór Községi Önkor-
mányzat 
8041 Csór, 
Fő tér 10. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Fejér Megyei Hírlap 
2012. máj. 29. 
Csór Község hirdetőtábláin 
2012. máj. 29. 

Kál Nagyközségi  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
3350 Kál, 
Szent István tér 2. 

Káli Általános  
Művelődési Központ  
3350 Kál, 
Rózsa út 8. 
 
Lf: az intézmény irányítá-
sa és képviselete a vonat-
kozó jogszabályok, belső 
szabályzatok és az alapító 
rendelkezései szerint az 
intézmény alaptevékeny-
ségébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása. Ellátja 
a Közokt. törvényben 
meghatározott más lénye-
ges feladatokat. Munkál-
tatói jogok gyakorlása. 

Főiskola, pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakképzett-
ség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás,  
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. júl. 
31-ig, határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 11. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az előzetes 
vélemény- nyilvánítási 
eljárást követően a pályázók 
meghallgatása után a fenn-
tartó önkormányzat képvi-
selő-testületének ülésén 
történik. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre és gazdál-
kodásra épülő fejlesztési 
elképzelést, b., nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, eredeti oklevél, 
vagy közjegyző által hitelesí-
tett másolata, valamint az 
előírt szgy. igazolása, mun-
káltatói, közalkalmazotti 
igazolás. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(1064/1/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„iskolaigazgató” ellátva kell 
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benyújtani. 
Pc: 3350 Kál, 
Szent István tér 2., 
f: Morvai János  
polgármester, 
tel.: (36) 487-001. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.kal.hu 

Koroncó Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
9113 Koroncó, 
Rákóczi u. 48. 

II. Rákóczi Ferenc  
Általános iskola 
9113 Koroncó, 
Rákóczi u. 41. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

Felsőfokú képesítés, 
felsőfokú főiskolai vagy 
egyetemi v. a közokt. tv. 
17. § (1) bekezdése  
szerint, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett gyak., 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A vezetői megbízás 2017 
aug. 14-ig határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 15 nap. 
Pehi: 2012. aug. 14. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyi véleményezés után a 
Pénzügyi és Településstra-
tégiai Bizottság javaslatára 
a végleges döntést a képvi-
selő-testület hozza meg. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, om., legalább ötéves 
szgy-t igazoló dokumentu-
mok, b., nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó vállal-
ja, hogy megbízása  
esetén eleget tesz  
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a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának 
módja: három példányban 
(egy eredeti és két másolati) 
példányban, postai úton a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számmal, 
valamint a pályázat megne-
vezésével: „igazgatói pá-
lyázat” ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Koroncó Község Ön-
kormányzata 
9113 Koroncó 
Rákóczi u. 48., 
f: Dr. Cseresznyák  
Klára jegyző, 
tel.: (96) 499-117. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.kozigallas.hu 
www.koronco.hu 

Szikszó Város  
Önkormányzata 
3800 Szikszó, 
Kálvin tér 1. 

Szepsi Csombor Márton 
Gimnázium, Szakképző, 
Általános Iskola,  
Könyvtár, Egységes  
Pedagógiai Szakszolgálat 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 
3800 Szikszó, 
Miskolci u. 9. 
 
Lf: a Szepsi Csombor 
Márton Gimnázium, 
Szakképző, Általános 
Iskola, Könyvtár, Egysé-
ges Pedagógiai Szakszol-
gálat és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatói 
feladatainak ellátása. 

Egyetem, felsőfokú szak-
irányú iskolai v., szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett – legalább öt év 
feletti szakmai  
tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: szikszói lakóhely. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., om., 
vpr., b., hozzájárulás a szemé-
lyes adatok kezeléséhez a 
pályázattal összefüggésben, 
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázat zárt vagy nyílt ülésen 
történő tárgyalását kéri. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(Sz/1252-1/2012.), valamint 
a munkakör megnevezésé-
vel: „igazgató” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Szikszó Város  
Önkormányzata 
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3800 Szikszó, 
Kálvin tér 1., 
f: tel.: (46) 596-450. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Szikszó Város honlapja, 
Szikszó Város Polgármeste-
ri Hivatalának  
hirdetőtáblája. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: 
www.szikszo.hu. 

Mályi Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
3434 Mályi, 
Széchenyi u. 4. 

Mályi Móra Ferenc  
ÁMK Általános Iskola  
és Közösségi Ház  
és Könyvtár Általános 
Iskolai Egység Közösségi 
Ház és Könyvtári Egység 
3434 Mályi, 
Móra Ferenc. u. 11. 
 
Lf: az önállóan működő 
többcélú önkormányzati 
közoktatási intézmény 
vezetése, az intézményre 
vonatkozó szakmai, fele-
lős irányítás, az intéz-
mény szakszerű, törvé-
nyes működtetése, mun-
káltatói jogok gyakorlása. 

Főiskola, főiskolai vagy 
egyetemi szintű pedagó-
gus v. és szakképzettség,
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy., 
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat,  
legalább öt év vezetői 
gyakorlat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2015. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 15. 
Pehi: 2012. júl. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyen belüli véleményezést 
követően az önkormányzat 
képviselő-testülete dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., om., b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban megjelölt 
azonosító számmal: 
(540/2012.) valamint „Pá-
lyázat intézményvezetői 
álláshelyre” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Mályi Község  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
3434 Mályi, 
Széchenyi u. 4., 
f: Dr. Zalkadi Adrienn 
jegyző, tel.: (46) 529-050. 
A pályázati kiírás további 
megjelenésének helye: 
NKI internetes honlap 
www.malyi.hu. 
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Onga Nagyközség  
Önkormányzata 
3562 Onga, 
Rózsa u. 18. 

Görgey Artúr Általános 
Iskola és Alapfokú  
Művészetoktatási 
Intézmény 
3562 Onga, 
Görgey A. u. 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény működtetésével, 
képviseletével felmerülő 
feladatok ellátása, szak-
mai munka irányítása, az 
intézmény törvényes mű-
ködésének biztosítása, 
munkáltatói jogkör gya-
korlása. 

Főiskola, szakirányú 
felsőfokú v., intézmény-
vezetői szakképzettség, 
legalább tíz év szgy. – 
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat. 
Előny: pedagógus-
szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vonatkozó 
jogszabályokban előírt vé-
leményezési határidőt köve-
tő képviselő-testületi  
ülésen. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, hiteles om., b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: posti úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(3062/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„Iskolaigazgató” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Onga Nagyközség  
Önkormányzata 
3562 Onga, 
Rózsa u. 18., 
f: Farkas Lászlóné, 
tel.: (46) 543-003. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Onga Nagyközség honlapja
www.onga.hu 
2012. ápr. 23. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.onga.hu honlapon 
szerezhet. 

Pécel Integrált  
Oktatási Központ 
2119 Pécel, 
Kossuth tér 7. 

PIOK Szemere Pál  
Általános Iskola 
2119 Pécel, 
Kossuth tér 7. 
 
 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, 
pedagógusként szerzett 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat. 
 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
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PIOK Petőfi Sándor  
Általános Iskola 
2119 Pécel, 
Petőfi u. 15. 
 
 
 
PIOK Ráday Pál  
Gimnázium 
2119 Pécel, 
Kossuth tér 7. 

Előny: a vezetői/vezető 
helyettesi szakmai ta-
pasztalat. 
 
 
 
 
Egyetem, pedagógus-
szakvizsga, 
pedagógusként szerzett 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat. 
Előny: a vezetői/vezető 
helyettesi szakmai ta-
pasztalat. 

Illetmény, juttatás: 
A Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
Részletek az NKI internetes 
oldalán. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
Részletek az NKI internetes 
oldalán. 

Sajóbábony Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
3792 Sajóbábony, 
Bocskai u. 2. 

Deák Ferenc  
Általános Iskola 
3792 Sajóbábony, 
Iskola tér 1. 
 
Lf: a Közokt. tv. 54. § és 
az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézményve-
zetői, továbbá az alapító 
okirat szerinti feladatok 
ellátása, különös tekintet-
tel a közokt. törvényben, 
a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben és annak vég-
rehajtási rendeletében 
foglaltakra. 

A közokt. tv. 17. §  
(1) bekezdése és 1. §-a  
szerinti v.  
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
továbbá másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, 
a felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettségnek meg-
felelő legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
eltöltött szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
az intézményben fenn-
álló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogvi-
szony, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közal-
kalmazotti jogviszony-
ban történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
feltételeinek teljesülése, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalása, 
a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiányta-
lan becsatolása. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. nap. 
Pehi: a Korm. rendelet 5. § 
(9) és (13) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendeletben meghatározot-
tak szerint.  
A képviselő-testület a pá-
lyázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenn-
tartja.  
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázatnak  
tartalmaznia kell:  
részletes szakmai ön., vpr., 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező progra-
mot, om., b., nyilatkozatot 
arról, hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot vélemé-
nyező és elbíráló testület  
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a személyét érintő ügy tár-
gyalásakor nyilvános ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: az adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal, valamint a munkakör 
megnevezésével: „iskola-
igazgató” ellátva, postai 
úton, vagy személyesen: 
Sajóbábony Város Önkor-
mányzat jegyzőjének átadva 
lehet benyújtani. 
Pc: Sajóbábony Város  
Önkormányzat Képviselő-
testülete 
3792 Sajóbábony, 
Bocskai u. 2., 
f: Nagy Imre polgármester 
vagy Likai-Tóth Adél  
jegyző, 
tel.: (46) 549-030. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.sajobabony.hu 

Sárbogárd Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 
 

Központi Általános  
Iskola, Óvoda,  
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 
7000 Sárbogárd, 
József Attila u. 14. 
 
Lf: vezeti és irányítja az 
intézményt, e feladatán 
belül az alapító okiratnak 
megfelelően az intéz-
ményegységeit: 
Mészöly Géza Általános 
Iskola, Szent István Álta-
lános Iskola, Zengő Óvo-
da, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
a pedagógiai-művelődési 
program alapján gondos-
kodik a különböző intéz-
ményegységek együttmű-
ködéséről, tevékenységük 
összehangolásáról, felel 
az intézmény szakszerű, 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
magyar állampolgárság, 
vagy külön jogszabály 
szerint jog a szabad 
mozgáshoz és tartózko-
dáshoz, ill. bevándorlási 
vagy letelepedési  
engedély, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása a 
2007. évi CLII. törvény 
alapján, 
a Közokt. tv. 18. §  
(1)–(7) bekezdései szerint:
az adott nevelési- 
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, ill. a 
fenti jogszabály (7) be-
kezdésére tekintettel a 
személyes gondoskodást 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony, 
három hónap próbaidő ki-
kötésével. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselő-
testülete bírálja el a véle-
ményezési határidő lejártát 
követő képviselő-testületi 
ülésen. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók, 
vp. a pótlékalap 230 %-a. 
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hatékony és törvényes 
működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, az intéz-
mény szakmai tevékeny-
ségének tervezéséért, 
szervezéséért, biztosítja 
az intézmény működésé-
hez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket. Mun-
káltatói jogokat gyakorol 
és dönt az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 
Szakmai feladatainak 
részletes felsorolását a 
Közokt. tv. 54–55. §-ai 
tartalmazzák, a gazdálko-
dással kapcsolatos felada-
tait az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 10. §-a tartalmaz-
za. 

nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatai-
ról és működésük felté-
teleiről szóló 1/2000.  
(I. 7.) SzCsM rendelet  
5. számú melléklete 
szerinti intézményveze-
tői munkakör betöltésé-
hez meghatározott felső-
fokú képesítések valame-
lyike, 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy. [kivétel fenti 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltak], 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás. 
Előny: nevelési-oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői gyak. 

A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., om., 
b., az illetmény megállapí-
tásához szükséges korábbi 
jogviszonyokról, munka-
viszonyokról kiadott mun-
káltatói igazolások másola-
ta, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat 
arról, hogy  a pályázatának 
az elbírálását nyílt vagy zárt 
ülésen kéri-e, nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy 
intézményvezetői megbízá-
sa esetén a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz. 
Pc: Sárbogárd Város  
Önkormányzata 
7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 22. 

Zalaapáti, Bókaháza,  
Esztergályhorváti, Gétye, 
Dióskál, Egeraracsa  
és Zalaszentmárton  
Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei 
8741 Zalaapáti, 
Szent István tér 9. 

Gábor Áron Általános 
Iskola és Napközi  
Otthonos Óvoda 
8741 Zalaapáti, 
Deák F. u. 2. 

Pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség,  
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pehi: a benyújtási határidőt 
követő 60 napon belül.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön.,  
vpr., a szakmai  
helyzetelemzésre  
vonatkozó fejlesztési  
elképzeléseket. 
Pc: Zalaapáti, Bókaháza, 
Esztergályhorváti, Gétye, 
Dióskál, Egeraracsa és Za-
laszentmárton Községek 
Önkormányzata Képviselő-
testületei 
8741 Zalaapáti, 
Szent István tér 9. 
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Zalakaros Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
8749 Zalakaros, 
Gyógyfürdő tér 1. 

Móra Ferenc Általános 
Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatási  
Intézmény, Könyvtár  
és Bölcsőde 
8749 Zalakaros, 
Liget u. 28. 

A közokt. tv. 18. §-ában 
meghatározott pedagó-
gus-munkakör betöltésé-
hez szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga és legalább öt 
év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig határozott időre 
szól. 
Pbhi: 2012. jún. 5. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók., magasabb vp. 
A pályázathoz mellékelni 
kell: fényképpel ellátott 
szakmai ön., a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket is 
tartalmazó vpr., om., b., 
nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul,  
a zárt illetőleg nyílt képvi-
selő-testületi ülésen történő 
tárgyalásra vonatkozóan, 
hogy beleegyezik abba, 
hogy pályázatának tartalma 
közölhető harmadik sze-
méllyel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, írásban 
két példányban kell benyúj-
tani. 
Pc., f: Novák Ferenc, 
Zalakaros Város  
polgármestere 
8749 Zalakaros, 
Gyógyfürdő tér 1., 
tel.: (93) 340-103. 
A pályázat további közzété-
telének helye: 
NKI internetes honlap, 
Zalakaros Város Honlapja, 
Karosi Krónika 
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Óvodavezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Arnót Község  
Önkormányzata 
3713 Arnót, 
Petőfi Sándor u. 120. 
 

Napközi Otthonos Óvoda
3713 Arnót, 
Dózsa György u. 1. 
 
Lf: az intézmény alapító 
okiratában foglalt feladat-
ellátások jogszabályban 
rögzítetteknek megfelelő 
biztosítása, a szakmai 
munka folyamatos fej-
lesztése az intézmény 
illetékességi területén. 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, vagy peda-
gógus-szakvizsgával 
egyenértékű v., 
szakmai tapasztalat – 
legalább  öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
alapszintű MS Office 
(irodai alkalmazások), 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: intézményveze-
tésben szerzett vezetői 
tapasztalat – legalább öt 
év feletti vezetői  
tapasztalat, 
alapszintű MS Windows 
NT/2000/XP. 
Elvárt kompetenciák: 
jó szintű vezetési, szer-
vezési, együttműködési, 
kommunikációs képes-
ség, precíz munkavégzés. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozott idejű öt évig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 15. 
Pehi: 2012. júl. 27. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázati 
anyag törvényben előírt 
véleményezési határidejét 
követően a pályázatokat az 
önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága is véleményezi. 
Ezután a képviselő-testület 
a következő ülésén a pályá-
zók személyes meghallgatá-
sát követően bírálja el a 
pályázatokat és hozza meg 
a döntését. A pályázat kiíró-
ja fenntartja magának a 
jogot a pályázat eredmény-
telenné nyilvánítására. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a munkálta-
tói jogkör gyakorlása az 
intézmény keretén belül.  
Az intézmény hatékony 
gazdálkodásának biztosítá-
sa. A feladatellátásban részt 
vevő önkormányzat folya-
matos informálása az in-
tézményt érintő lényeges 
kérdésekről. Az illetmény 
megállapítására és a juttatá-
sokra a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr., részletes szakmai ön., 
om., b., nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati eljárásban részt vevők a 
pályázati anyagot megis-
merhetik. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
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(1024/0/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Arnót Község  
Önkormányzata 
3713 Arnót, 
Petőfi Sándor u. 120., 
f: Bodnár Katalin, 
tel.: (46) 500-740. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: 
www.arnot.hu 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.arnot.hu honlapon 
szerezhet. 

Bocskaikert Községi  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
4241 Bocskaikert, 
Poroszlay út 20. 

Napsugár Óvoda 
4241 Bocskaikert, 
Debreceni út 85. 

Óvodapedagógusi, kon-
duktor-óvodapedagógusi 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy., 
magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti (óvónő) 
munkakörben  
kinevezhető, 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi CLII. tv. 6. § 
(2) bekezdése szerint. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 30. 
Pehi: 2012. júl. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyen belüli véleményezést 
követően, háromtagú bizott-
ság javaslata alapján az 
önkormányzat képviselő-
testülete dönt. A pályázat 
kiírója fenntartja jogát a 
pályáztatás eredménytelen-
né nyilvánítására. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., a 
felsőfokú szakképzettséget 
igazoló hiteles om., a leg-
alább ötéves szgy-ot igazoló 
munkáltatói igazolást, vpr., 
b., nyilatkozatát arról, hogy 
a pályázati eljárásban részt 
vevők a pályázati anyagát 
megismerhetik, nyilatkoza-
tot arról, hogy a Bocskai-
kert Község Képviselő-
testülete a pályázat elbírálá-
sára vonatkozó előterjesz-
tést nyilvános,  
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vagy zárt ülés keretében 
tárgyalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton „Óvoda-
vezető 1327/2012.”  
jeligével ellátva,  
vagy személyesen:  
Szőllős Sándor polgármes-
ternek kell benyújtani. 
Pc: Bocskaikert Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
4241 Bocskaikert, 
Poroszlay út 20., 
f: Szaniszló Tamás  
jegyző, 
tel.: (52) 583-452. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 30. 

Dr. Berze Nagy János 
Óvoda és Általános Iskola 
7742 Bogád, 
Béke tér 4. 

Dr. Berze Nagy János 
Óvoda és Általános Iskola 
Romonya Egységes  
Óvoda és Bölcsőde 
7743 Romonya, 
Béke u. 40. 
 
Lf: a munkáltató megbí-
zása alapján ellátja a tag-
intézmény-vezetői felada-
tokat. 

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v., 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év szgy., 
büntetlen előélet. 
Előny: német nemzetisé-
gi óvodapedagógusi v. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozott idejű, öt évig 
tartó közalkalmazotti  
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 15. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
az igazgatótanács  
a jogszabályban és az in-
tézmény  
SzMSz-ében előírt  
véleményezési eljárások 
határidejének lejártát  
követő ülésen dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., om., b., vpr.,  
nyilatkozat a pályázat  
nyílt ülésen való tárgyalá-
sához, nyilatkozat,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
két példányban,  
vagy személyesen  
lehet benyújtani. 
Pc., f: Füke László  
a Dr. Berze Nagy János 
Óvoda és Általános Iskola  
főigazgatója  
7742 Bogád,  
Béke tér 4., 
tel.: (72) 473-451. 
A pályázat további  
megjelenésének helye: 
www.kozigallas.hu 
www.romonya.hu 
www.berzen-
bogad.sulinet.hu 

Bácskai Általános  
Művelődési Központ 
6447 Felsőszentiván, 
Szt. István u. 19. 

Bácskai ÁMK  
Óvodájának Felsőszent-
iváni Tagintézménye 
6447 Felsőszentiván, 
Martinovics L. u. 2. 
 
Lf: a munkáltató megbí-
zása alapján ellátja a tag-
intézmény-vezetői  
feladatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az intézményben  
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v.  
és szakképzettség, to-
vábbá pedagógus-
szakvizsga, legalább  
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolyta-
tása,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség. 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén  
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett  
intézményvezetői szak-
képzettség,  
a nevelési, oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus-
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny: intézményvezetői 
szakképzettség,  
vezetői tapasztalat,  
német nemzetiségi óvoda-
pedagógus v. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 31-ig, határozott időre 
szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtott 
pályázatokról az igazgató-
tanács a jogszabályokban  
és a Bácskai ÁMK  
SzMSz-ében előírt  
véleményezési határidő 
lejártát követő  
ülésén dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., szgy. meglété-
re való igazolás, vpr.,  
om., b.,  
nyilatkozat a pályázat  
nyílt ülésen való  
tárgyalásához, nyilatkozat, 
hogy a pályázati  
anyagban foglalt  
személyes adatainak  
a pályázati eljárással  
összefüggésben  
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen: a Bácskai 
ÁMK titkárságán lehet 
benyújtani. 
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Bácskai ÁMK  
Óvodájának Bácsbokodi 
Tagintézménye 
6453 Bácsbokod, 
Petőfi S. u. 47. 
 
Lf: a munkáltató  
megbízása alapján ellátja 
a tagintézmény-vezetői 
feladatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bácskai ÁMK  
Óvodájának Bácsborsódi 
Tagintézménye 
6454 Bácsborsód, 
Dózsa Gy. u. 26. 
 
Lf: a munkáltató megbízása 
alapján ellátja a tagintéz-
mény-vezetői feladatait. 
 
Bácskai ÁMK  
Óvodájának Tataházi 
Tagintézménye 
6451 Tataháza, 
Kossuth L. u. 64. 
 
Lf: a munkáltató megbí-
zása alapján ellátja a tag-
intézmény-vezetői  
feladatait. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai v. és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., német nemzetiségi 
óvodapedagógusi v., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, bün-
tetlen előélet, cselekvő-
képesség. Másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, a nevelési, okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló  
alkalmazás. 
Előny: intézményvezetői 
szakképzettség, vezetői 
tapasztalat, felhasználói 
szintű számítástechnikai 
ismeretek. 
 
Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai v. és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolyta-
tása, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. Má-
sodszor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, a 
nevelési, oktatási intéz-
ményben pedagógus-

Pc: Bácskai ÁMK  
igazgatói tanácsa 
6447 Felsőszentiván, 
Szent István u. 19. 
F: Schmidt Antal  
főigazgató, 
tel.: (79) 353-761 
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 munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő határozatlan idő-
re szóló alkalmazás. 
Előny: közoktatás veze-
tői szakvizsga. 

Gönyű Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
9071 Gönyű, 
Kossuth L. u. 67. 

Kék-Duna Óvoda 
9071 Gönyű, 
Bem József u. 6–8. 

A közokt. tv., a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet, a Kjt., a Korm. 
rendelet, valamint a 
Munka Törvénykönyvé-
ről szóló 1992. évi XXII. 
törvényben foglaltak. 
Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzett-
ség, 
pedagógus-szakvizsga 
megléte, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap.  
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő  
30 napon belül. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., om., 
b., nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez nyílt ülésen 
való előkészítéséhez  
és elbírálásához hozzájárul, 
vpr. a szakmai  
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel 
együtt. 
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott levélpostai 
küldeményként,  
lezárt borítékban „Óvoda-
vezetői pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani  
úgy, hogy a pályázat  
részét képező dokumentu-
mok egymással  
egybefűzve legyenek. 
Pc: Major Gábor  
polgármester 
Gönyű Község Polgármes-
teri Hivatal 
9071 Gönyű, 
Kossuth L. u. 67. 
F: Major Gábor  
polgármester, 
tel.: (96) 544-090 
(20) 932-2538. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Kisalföld napilap,  
Gönyű község honlapja 
www.gonyu.hu  
Gönyű Község polgármes-
teri hivatalának  
hirdetőtáblája. 

Gyomandrőd–
Csárdaszállás–Hunya  
Intézményi Társulás 
5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. 
Tel: (66) 386-122 
Fax: (66) 283-288 

Gyomaendrőd–
Csárdaszállás–Hunya 
Kistérségi Óvoda 
5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth út 7. 

A közokt. tv. 18. §-ában 
előírtak  
szerint, 
öt év szgy. 

ÁEI: 2012. szept.1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól. 
Pbhi: jogszabály szerint. 
Pehi: jogszabály szerint, de 
legkésőbb 2012. aug. 31. 
Illetmény, juttatás: 
jogszabály szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b., ön., vpr. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy példányban és 
CD-n zárt borítékban, pos-
tai úton, a pályázati  
adatbázisban szereplő  
azonosító számmal: 
(I.48/2012.) és a munkakör 
megnevezésével: „Óvoda-
vezetői állás” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Gyomaendrőd Város 
Polgármesteri Hivatala 
Várfi András  
polgármester 
5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. 

Kál Nagyközségi  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
3350 Kál, 
Szent István tér 2. 
 

„Százszorszép” Napközi 
Otthonos Óvoda 
3350 Kál, 
Dózsa György út 2. 
 
Lf: a Közokt. tv. szerint 
az intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, kapcso-
lattartás a fenntartóval. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus szakképesítés, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év 
óvodapedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre  
szóló alkalmazás, má-
sodszor és további  
alkalommal történő 
megbízás esetén  
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 11. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az előzetes 
véleménynyilvánítási eljá-
rást követően  
a pályázók meghallgatása 
után a fenntartó  
önkormányzat képviselő-
testületének ülésén történik.
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intézményvezetői  
szakképzettség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség. 

Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., szakmai 
helyzetelemzésre és gazdál-
kodásra épülő fejlesztési 
elképzelést, b., nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, vég-
zettséget igazoló eredeti 
okirat, vagy közjegyző által 
hitelesített om., valamint az 
előírt szakmai gyakorlat 
igazolása, munkáltatói, köz-
alkalmazotti igazolás. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sító számmal: (1065/1/2012.), 
valamint a beosztás megneve-
zésével: „óvodavezető” ellát-
va kell benyújtani. 
Pc: Kál Nagyközségi  
Önkormányzat Képviselő-
testülete 
3350 Kál, Szent István tér 2.,
f: Morvai János polgármester,
tel.: (36) 487-001. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
www.kal.hu 

Simonfa, Bőszénfa,  
Zselickislak, Zselicszentpál 
Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei 
7474 Simonfa, 
Ady E. u. 1. 
 

Zselici Vadvirág Óvoda 
7474 Simonfa, 
Ady E. u. 4. 

Felsőfokú óvoda-
pedagógusi  
szakképzettség, 
legalább öt év szgy., 
pedagógus-szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő együt-
tes ülés időpontja. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., om., b. 
Pc: Dr. Horváth László 
körjegyző 
Körjegyzőség Simonfa 
7474 Simonfa,  
Ady E. u. 1. 

Szalaszend Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
3863 Szalaszend,  
Jókai u. 37. 

Napközi Otthonos Óvoda
3863 Szalaszend, 
Óvoda u. 35. 

Főiskolai v., 
ötéves szgy. 
Előny: vezetői gyakorlat,
ill. pedagógus-
szakvizsga. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben való  
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megjelenéstől számított  
30 napon belül 
Pehi: a benyújtás határidejé-
től számított 15 napon  
belül. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b., szakmai ön., vpr. 
Pc: Szalaszend Községi 
Önkormányzat jegyzője 
3863 Szalaszend, 
Jókai u. 37. 

Szentkirály Község  
Önkormányzata 
6031 Szentkirály, 
Kossuth Lajos u. 13. 
 

Napközi Otthonos Óvoda
6031 Szentkirály, 
Sallai u. 2. 
 
Lf: óvodapedagógusként 
az érvényben lévő jogsza-
bályok és alapdokumen-
tumok előírásai és ajánlá-
sai szerinti tervszerű ne-
velői munka, valamint a 
munkájával kapcsolatos 
ügyviteli teendők ellátása. 
A rábízott gyermekek 
testi, lelki és szellemi 
fejlődésének elősegítése. 
Vezetőként az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a nevelőtes-
tület vezetése, a pedagó-
giai munka irányítása és 
ellenőrzése, a nevelőtestü-
let jogkörébe tartozó dön-
tések előkészítése, végre-
hajtásuk szakszerű meg-
szervezése és ellenőrzése, 
a rendelkezésre álló költ-
ségvetés alapján az in-
tézmény működéséhez 
szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosítá-
sa, a munkáltatói jogok 
gyakorlása. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus-szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga,  
legalább öt év óvodape-
dagógus-munkakörben 
szerzett szgy. – legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
magasabb vezetői beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 25. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Szentkirály 
Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt a 
pályázatról. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön. (elérhetőség 
feltüntetésével), vpr., a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
se, om., b., szgy. igazolása, 
nyilatkozatot, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, a pályázati anyagát 
az eljárásban részt vevők 
megismerhetik, nyilatkozat 
arról, hogy hozzájárul-e 
pályázatának a képviselő-
testület nyílt ülésen való 
tárgyalásához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
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Pc.: Szentkirály Község 
Önkormányzata 
6031 Szentkirály, 
Kossuth Lajos u. 13., 
f: Dr. Lipka Klaudia, 
tel.: (76) 597-013 

Sződliget Község  
Képviselő-testülete 
2133 Sződliget, 
Szt. István u. 34–36. 

Napközi Otthonos Óvoda A pályázatra irányadó 
jogszabályok: a közal-
kalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. tör-
vény, a közalkalmazot-
takról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végre-
hajtásáról a közoktatási 
intézményekben tárgyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet, közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint a neve-
lési oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben foglaltak. 
Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
felsőfokú óvodapedagó-
gus v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga 
megléte, 
legalább ötéves óvoda-
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy. 
Előny: közoktatás-
vezetői szakvizsga, 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő 30 
napon belül 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., 
amelynek az ötéves szgy. 
igazolása érdekében tartal-
maznia kell a szakmai refe-
renciákat, az azok ellenőr-
zése céljából megkereshető 
és a pályázó felett koráb-
ban, ill. jelenleg munkálta-
tói jogkört gyakorló sze-
mély nevének, tisztségének 
és elérhetőségeinek (postai 
cím, telefonszám, e-mail 
cím) feltüntetésével együtt, 
om., b., nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, nyílt ülésen való 
előkészítéséhez és elbírálá-
sához hozzájárul, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel együtt. 
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott levélpostai 
küldeményként, lezárt borí-
tékban, egy eredeti pél-
dányban „Óvodavezetői 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani úgy, 
hogy a pályázat részét ké-
pező dokumentumok – az 
esetleges kísérőlevéllel 
együtt – egymással egybe-
fűzve legyenek. Postai fel-
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adás esetén a pályázatot 
elsőbbségi küldeményként 
kell feladni. 
Pc: Juhász Béla  
polgármester 
Sződliget Község Polgár-
mesteri Hivatala 
2133 Sződliget, 
Szent István u. 34–36., 
f: Juhász Béla  
polgármester, 
tel.: (27) 590-236 

Szikszó Város  
Önkormányzata 
3800 Szikszó, 
Kálvin tér 1. 
 

Szikszói Városi Óvoda 
3800 Szikszó, 
Rákóczi u. 60. 
 
Lf: a Szikszói Városi 
Óvoda vezetői  
feladatainak ellátása. 

Főiskola, óvodapedagó-
gusi v. és szakképzett-
ség, pedagógus-
szakvizsga, 
óvodapedagógus-
munkakörben – legalább 
öt év feletti szakmai  
tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: szikszói lakóhely. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 14-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 11. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön., om., 
vpr., b., hozzájárulás a sze-
mélyes adatok kezeléséhez 
a pályázattal összefüggés-
ben, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat zárt vagy nyílt 
ülésen történő tárgyalását 
kéri. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(Sz/1251-1/2012.), valamint 
a munkakör megnevezésé-
vel: „óvodavezető” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Szikszó Város  
Önkormányzata 
3800 Szikszó, 
Kálvin tér 1., 
f: Füzesséri József  
polgármester, 
tel.: (46) 596-450. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Szikszó Város honlapja, 
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Szikszó Város  
Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtáblája. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
mációt a 
www.szikszo.hu honlapon 
szerezhet. 

 
 
 

Egyéb vezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Kazincbarcika  
és Vonzáskörzete  
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás 
3700 Kazincbarcika, 
Fő tér 4. 
 

Egységes Kistérségi  
Pedagógiai  
Szakszolgáltató Központ 
– Kazincbarcika 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye 
3700 Kazincbarcika, 
Építők útja 15. 
 
Lf: az Egységes Kistérsé-
gi Pedagógiai Szakszol-
gáltató Központ körébe 
tartozó tevékenységi kö-
rök ellátását végző 
gyógypedagógusok, pszi-
chológusok, iskolapszi-
chológusok, logopédusok, 
gyógytestnevelők munká-
ját összehangolja, koordi-
nálja, ellenőrzi, értékeli. 
Megszervezi és biztosítja 
a vizsgálatok és terápiák 
megfelelő szakmai szín-
vonalon történő  
elvégzését. 

Egyetem, pszichológus 
v., pedagógus szakvizs-
ga, közoktatási  
vezetői v., 
pszichológus-
munkakörben – legalább 
három év feletti szgy., 
pedagógiai szakszolgál-
tatónál – legalább öt év 
vezetői tapasztalat, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: a pedagógiai 
szakszolgálat más terüle-
tén szerzett szakirányú 
egyetemi v. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 29. 
Pehi: 2012. jún. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázat 
kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
A pályázat eredményéről  
a pályázók az elbírálástól 
számított nyolc napon belül 
írásban kapnak értesítést. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
b., om., részletes szakmai 
ön., vpr., nyilatkozat a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez való hozzájárulásról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen, papír alapon, 
egy eredeti példányban 
„Egységes Kistérségi Peda-
gógiai Szakszolgáltató 
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Központ intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Kazincbarcika és Von-
záskörzete Többcélú Ön-
kormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Tanács 
elnöke 
3700 Kazincbarcika, 
Fő tér 4., 
f: Szitka Péter, a Kazinc-
barcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulá-
si Tanács elnöke, 
tel.: (48) 514-700. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
NKI internetes honlap, 
a fenntartó honlapja: 
www.kazincbarcika- 
tarsulas.hu. 

Táncsics Mihály  
Közoktatási Intézmény  
és Tehetségközpont – 
Orosháza 
5900 Orosháza, 
Táncsics u. 2–4. 

Általános főigazgató. 
 
Igazgatóhelyettes, 
székhelyintézmény. 
 
A munkavégzés helye: 
5900 Orosháza, 
Táncsics u. 2–4. 
 
Lf: a Közokt. tv. és annak 
végrehajtási rendelete 
alapján meghatározott 
feladatok. 

Egyetem, jogszabályban 
előírt képesítés,  
gyakorlat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: általános főigaz-
gató-helyettes: 
rendelkezik többcélú, 
közös igazgatású közok-
tatási intézményre vo-
natkozó irányítási, szer-
vezeti ismeretekkel, 
tapasztalatokkal, 
szak- és felnőttképzésben 
szerzett tapasztalatok, 
minőségirányítási rend-
szerben való jártasság. 
Igazgató: rendelkezik 
többcélú, közös igazga-
tású közoktatási intéz-
ményre vonatkozó irá-
nyítási, szervezeti isme-
retekkel,  
tapasztalatokkal, 
érettségi vizsgák szerve-
zésében való jártasság, 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 21. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendeletben foglalt benyúj-
tási és véleményezési határ-
időt követően kerülnek 
elbírálásra. A vezetői meg-
bízásokról az igazgatóta-
nács dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakmai életrajz, vpr,  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, b., nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatinak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal, vala-
mint a beosztás  
megnevezésével: 
– 1-2012: általános főigaz-
gató-helyettes, vagy 
– 2-2012: igazgató Szék-
helyintézmény 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Táncsics Mihály Köz-
oktatási Intézmény és Te-
hetségközpont – Orosháza 
5900 Orosháza, 
Táncsics u. 2–4. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 20. 
www.oroshaza.hu 
www.oroscafe.hu 
www.tancsicsoh.hu. 

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
1026 Budapest II., 
Júlia u. 9. 
Tel.: 212-9151 

Magyarországi Német 
Pedagógiai Intézet 
7624 Pécs, 
Mikes Kelemen u. 13., 
igazgató 

német szakos egyetemi 
szintű v.,  
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év vezetői 
tapasztalat. 
Előny: a magyarországi 
német nemzetiséghez 
való tartozás és német 
nemzetiségi intézmény-
ben szerzett megfelelő 
gyakorlat, 
közoktatás-vezető, vagy 
azzal egyenértékű szak-
vizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 17. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig szól. 
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 napon belül. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
Illetmény, juttatás: 
megállapodás alapján és 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., b., om., nyelv-
vizsga-bizonyítvány hiteles 
másolatai, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésen alapuló 
fejlesztési elképzelésekkel, 
valamint nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy pályázati 
anyagát az eljárásban részt 
vevők megismerhetik.  
Pc: Magyarországi  
Németek Országos  
Önkormányzatának elnöke, 
1537 Budapest, 
Pf. 348., 
f: Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
elnöke 
1026 Budapest, 
Júlia u. 9., 
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tel.: 212-9151, 212-9152. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.ldu.hu 
 

 
 

 
 

Helyesbítés 
 
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 9. lapszámának 1346–1347. oldalán megjelent, Nagyrozvágy és Kisrozvágy köz-

ségek körjegyzőségei által az Általános Művelődési Központ (Nagyrozvágy) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyére kiírt pályázati felhívásban közölt egyes határidők az alábbiak szerint módosulnak:  

– a pályázat benyújtásának határideje (Pbhi): 2012. 06. 12. 
– a pályázat elbírálásának határideje (Pehi): 2012. 07. 15. 
– az álláshely elfoglalásának időpontja (ÁEI): 2012. 07. 16. 

 
 Dékány Zsolt s. k., 
 körjegyző 
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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 pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák 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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás


