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JOGSZABÁLYOK
2012. évi L. törvény
az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramokról szóló
1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról*

(2) Az OTKA tv. 4. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az OTKA Bizottság a tárgyévet követõ elsõ évre
a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési elõirányzat 90%-áig, a második évre 70%-áig, a harmadik évre
40%-áig, azon túl legfeljebb 20%-áig vállalhat kötelezettséget, beleszámítva az elõzõ években vállaltakat.”

1. §
(1) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
OTKA tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OTKA vezetõ testülete az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: OTKA Bizottság), amely elnökbõl, két alelnökbõl és
15 tagból áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Rektori Konferencia, valamint a Mûvészeti Egyetemek Rektori Széke együttesen, a másikra a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke tesz javaslatot.”
(2) Az OTKA tv. 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az OTKA Bizottság tagjai:)
„a) az oktatásért felelõs miniszter és az egészségügyért
felelõs miniszter által – az agrárpolitikáért felelõs miniszter és a környezetvédelemért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter és a kutatás-fejlesztésért és
technológiai innovációért felelõs miniszter egyetértésével
– javasolt öt szakértõ;”
(3) Az OTKA tv. 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az OTKA Bizottság tagjai:)
„e) a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke által javasolt
egy szakértõ;”
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4. §
Az OTKA tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A beérkezõ pályázatokat az OTKA Tudományterületi Kollégiumain belül mûködõ zsûrik által felkért magyar
és külföldi szakértõk véleményezik szakmai és költségtervezési szempontból. A vélemények alapján a zsûrik rangsorolják a pályázatokat és javaslatot tesznek a támogatásukra. A szakmai zsûrik észrevételei alapján, az OTKA Bizottság által meghatározott kiemelt tudományos kutatási
irányok figyelembevételével, a Tudományterületi Kollégiumok javaslatot tesznek az OTKA Bizottságnak a pályázatok támogatására a költségterv fõ tételei szerinti elõirányzati bontásban. A nyertes pályázatok és a pályázatok
támogatási összegének listája az OTKA Bizottság honlapján nyilvános.”

5. §
Az OTKA tv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az OTKA Bizottság – a pályázati beszámolók
rendszeres értékelése során kiemelt szempontként – értékeli az innovációra alkalmas pályázati eredményeket.”

2. §
6. §
Az OTKA tv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az Iroda központi költségvetési szerv, felügyeletét
az Akadémia elnöke látja el.”

Az OTKA tv. 2. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi”
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi”, a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk” szöveg lép.

3. §
(1) Az OTKA tv. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Egy témapályázatra az OTKA-támogatás a pályázat jellegére tekintettel az OTKA Bizottság döntésének
megfelelõen legfeljebb négy évre, amennyiben a pályázatban foglaltak megvalósítása hosszabb idõt igényel öt évre
vehetõ igénybe.”
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el.

7. §
Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl,
valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 153. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a 6. §-t követõen a következõ III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A SZAKINDÍTÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI A
KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI, KATONAI ÉS
NEMZETBIZTONSÁGI FELSÕOKTATÁSBAN
6/A. § (1) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló kormányrendeletet a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági felsõoktatás tekintetében az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Új alapképzési szak felvétele a felügyeletet gyakorló miniszter javaslata alapján, az érintett szakmai szervezetek véleményének elõzetes megkérésével történik.
(3) Az új mesterképzési szak felvételére vonatkozó elõterjesztést a felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével
kell megtenni.
(4) Alapképzésben a szak képzési és kimeneti követelményeire a felügyeletet gyakorló miniszterek tehetnek javaslatot.”
2. §
Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A vidékfejlesztési miniszter
50/2012. (V. 25.) VM rendelete
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-

1965

lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;
2. gyümölcslé: a gyümölcslevekrõl és egyes hasonló,
emberi fogyasztásra szánt termékekrõl szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet
I. Fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, megfelelõen csomagolt és jelölt, hozzáadott cukrot és édesítõszert
nem tartalmazó termék;
3. iskolagyümölcs-program: a mezõgazdasági piacok
közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl
(„az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”)
szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103ga. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;
4. közoktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. §
(1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott és a közoktatási törvény 37. §-a szerint nyilvántartásba vett intézmény;
5. tagintézmény: a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti intézményegység;
6. tanítási év: a közoktatási törvény 52. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam;
7. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létrejött termelõi szervezetek társulása;
8. termelõ: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki
vagy amely az 1. mellékletben – összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével – szereplõ terméket állít elõ;
9. termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont
(iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és
c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet
125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;
10. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.
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2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai
2. §
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás
vehetõ igénybe a közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés
b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók)
a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel
az ott meghatározott adagban történõ ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.
(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.

3. Az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre
vonatkozó elõzetes jóváhagyás
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hagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti elõzetes jóváhagyásnak tekintendõ feltéve,
hogy a kérelmezõ az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidõ elsõ napján megfelel a (2) és
(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(5) A kérelmezõ a 2. melléklet szerinti adattartalmú
elõzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ napon – közzétett nyomtatványon
minden év május 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen.
Az elõzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló
határidõ jogvesztõ.
(6) Az MVH a jóváhagyási kérelmekrõl azok hiánytalan beérkezésétõl számított nyolc napon belül dönt.
(7) Az MVH azoknak a kérelmezõknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történõ részvételét elõzetesen jóváhagyta, közzéteszi a honlapján.

3. §
(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet, társulás és termelõ (a továbbiakban: kérelmezõ) vehet részt, aki vagy
amely rendelkezik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történõ részvételre vonatkozó elõzetes jóváhagyásával
(a továbbiakban: elõzetes jóváhagyás).
(2) Az elõzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmezõ
a) az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának
napján zöldség-gyümölcs termelõi csoportként, termelõi
szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy
b) e rendelet hatálybalépését megelõzõ két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme
alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplõ gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást
kapott.
(3) Az elõzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmezõ az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcsprogram keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával
kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló,
2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében elõírt kötelezettségek teljesítését.
(4) A kérelmezõ iskolagyümölcs-programban történõ
részvételének a 2009/2010. tanévi vagy azt követõ iskolagyümölcs-programok valamelyike szerinti elõzetes jóvá-

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó
megállapodás
4. §
(1) Az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre
elõzetesen jóváhagyott kérelmezõ e rendelet hatálybalépésének idõpontjától kezdõdõen egy vagy több közoktatási
intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy okiratba foglalt, egy tanévre szóló megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történõ kiszállítására.
(2) Egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben
meghatározott tanítási év vonatkozásában csak egy kérelmezõvel köthet megállapodást. Tagintézmény megállapodás megkötésére nem jogosult.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a közoktatási intézménybe a megállapodás megkötését követõ tanév elsõ évfolyamára beíratott tanulóknak és a közoktatási intézményben a megállapodás megkötésekor tartó tanévben az 1–3. évfolyamra
járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló
száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(4) A kérelmezõ csak olyan közoktatási intézménnyel
köthet megállapodást, amely esetében a teljesítés helyszíne, vagy helyszínei a kérelmezõ vagy annak tagjai zöldség- vagy gyümölcstermõ területeivel azonos, vagy azzal
közvetlen határos megyében vagy Budapesten található.
A 3.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezõk esetében a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009.
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(VI. 9.) FVM rendelet 12. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti
– a 7. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására nyitva
álló idõszak kezdõnapjáig – az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumhoz beérkezett adatszolgáltatásban szereplõ adatok vehetõk figyelembe. A 3. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmezõk esetében a
megállapodás megkötésének évében benyújtott egységes
területalapú támogatás iránti kérelemben szereplõ zöldség- vagy gyümölcstermõ területek vehetõk figyelembe.

5. §
(1) Ha az MVH a megállapodást a 13. § (1) bekezdés
szerinti arányos visszaosztást követõen hagyja jóvá, a kérelmezõ jogosult a visszaosztással csökkentett mennyiség
alapján az egyes teljesítési idõszakokon belüli szállítási
idõszak arányos csökkentésére.
(2) A közoktatási intézmény, illetve a tagintézmény
köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, az
e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében
szabályozott ellenõrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre.

6. §
(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezõ és a közoktatási intézmény, mint szerzõdõ felek
között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodás
legalább az alábbiakat tartalmazza:
1. a kérelmezõ neve, székhelye, adószáma, regisztrációs
száma;
2. a közoktatási intézmény neve, székhelye, adószáma,
OM azonosító száma;
3. a teljesítés helyszíne vagy helyszínei;
4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülõ, adagban meghatározott mennyisége;
6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma,
amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;
7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége idõszakonkénti bontásban, amelyrõl
a kérelmezõ teljesítési idõszakonként vagy havonként, a
teljesítési idõszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az
átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyûjtõszámlát állít ki, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;
8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minõségû termékek mennyisége (pl. integrált termesztésbõl származó termék, ökológiai termesztésbõl származó termék mennyisége);
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10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérõ intézkedések közül a harmadik, valamint azon felül tanévenként legalább még egy alkalmazott kísérõ intézkedés és annak tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedéssel érintett közoktatási intézmények száma, és annak
rögzítése, hogy a közoktatási intézmény, a kérelmezõ vagy
mindkettõ közösen felelõs-e a kísérõ intézkedés megvalósításáért;
12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás
teljesítése során az 5., 6., 10. és 11. §-ban foglaltak szerint
járnak el;
13. a kérelmezõ kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;
14. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;
15. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a megállapodásban rögzített szállítási
gyakoriság mellett a kiszállított termék minõségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítja;
16. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a tanulóknál fennálló ételallergiára
vonatkozó szülõi nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek
kiosztása során azokat figyelembe veszi;
17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az
azt jóváhagyó határozat közlését követõ napon lép hatályba és az MVH által az adott szállítási idõszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
18. a kérelmezõ és a közoktatási intézmény képviseletére, valamint költségvetési kihatású jogkövetkezmények
tekintetében felelõsségvállalásra jogosult személyek aláírása.
(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérõ intézkedés
kizárólag a közoktatási intézmény felelõsségével, a 3. melléklet 6. pontja szerinti kísérõ intézkedés pedig kizárólag a
kérelmezõ és a közoktatási intézmény közös felelõsségével alkalmazható.
(3) A megállapodás kötelezõ tartalmi elemeit magában
foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelõ nyomtatványt az
MVH a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány
mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A termékkel való ellátás elsõ idõszaka szeptember
második hétfõjétõl október második hétfõjét megelõzõ vasárnapig (a továbbiakban: elsõ teljesítési idõszak), a termékkel való ellátás második idõszaka október második
hétfõjétõl december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési idõszak), a termékkel való ellátás
harmadik idõszaka február harmadik hétfõjétõl május elsõ
hétfõjét megelõzõ vasárnapig (a továbbiakban: harmadik
teljesítési idõszak), a termékkel való ellátás negyedik idõszaka május elsõ hétfõjétõl május utolsó napját követõ vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési idõszak)
tart.
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(5) Tanévenként legalább három teljesítési idõszakban
kell szállítani. Teljesítési idõszakon belül egész heteket
kell szállítani úgy, hogy az elsõ és a negyedik teljesítési
idõszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési idõszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.

5. A megállapodás jóváhagyása
7. §
(1) A kérelmezõnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyása iránti
kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ tíz napon belül – közzétett nyomtatványon minden év június
1. és július 7. között postai úton kell benyújtania az MVH
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás
adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell
küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(2) A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez
mellékelni kell a 4–6. § szerint megkötött megállapodások
egy eredeti példányát.
(3) A kérelmezõ a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.
(4) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy
a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel
meg az e rendeletben elõírtaknak, az MVH hiánypótlásra
szólítja fel a kérelmezõt. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a hiányzó megállapodás vagy megállapodások hiánypótlás keretében utólag már nem nyújthatók be.
(5) Az MVH a megállapodás jóváhagyására irányuló
kérelemrõl hozott döntését minden év augusztus 31-éig
közli a kérelmezõvel. Az MVH a megállapodások jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket
a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési idõszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmezõ köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekrõl a
közoktatási intézményt tájékoztatni.
(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a
közoktatási intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.
(7) A kérelmezõ jogosult az általa megkötött megállapodások alapján termékenként szállítható mennyiségeket
a vele megállapodást kötõ közoktatási intézmények között
legfeljebb az intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési idõszak kezdete között bekövetkezõ létszámváltozásokat kiegyenlítse.
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6. A támogatás igénylõi
8. §
A támogatási összeget az a kérelmezõ igényelheti,
a) amelynek az iskolagyümölcs-programban történõ
részvételét az MVH elõzetesen jóváhagyta, és
b) amely rendelkezik legalább egy közoktatási intézménnyel kötött és az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerinti megállapodással.

7. A támogatott termék
9. §
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH
által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban
meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) bekezdése szerinti
minõségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelõ, az Európai Unióban megtermelt, az 1. mellékletben
meghatározott termék lehet.
(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

10. §
(1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg
kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcsés feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes
szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében elõírt általános forgalmazási elõírásoknak vagy
amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási elõírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott
méretûnek kell lennie.
(2) A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az
esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra elõkészített és az 1. mellékletben elõírt adagonként
csomagolt áruként kerül szállításra.

8. A támogatott termék kiosztása
11. §
(1) A tanulónként kiosztásra kerülõ termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle
terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma
egyféle terméknek tekintendõ. A kiosztott termékféléknek
szállítási idõszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
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(2) Ha a termék kiosztásának idõpontjában a teljesítés
helyszínén jelenlévõ tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló
távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz
képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (3) bekezdésére
figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján
vagy a teljesítési idõszakon belül a termékkel való ellátás
idõtartamának növelésével osztható ki.
(3) A közoktatási intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés
szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségérõl az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak
összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével
hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelõen a napi adag növelésére kerül sor, úgy
fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(4) A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzõkönyvet vezetni azon termékekrõl, amelyek a közoktatási
intézményben történõ tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzõkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
a) a közoktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzõkönyv készítõjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab
mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzõkönyv készítõjének és az oktatási intézmény vezetõjének aláírása.
(5) Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben
az átvételért felelõs személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minõsége nem felel meg a 9–10. §-ban
elõírtaknak, köteles a minõségi kifogást jegyzõkönyvben
rögzíteni és azt a szállító képviselõjével aláíratni, valamint a
jegyzõkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító
köteles együttmûködni a közoktatási intézménnyel a minõségi kifogás jegyzõkönyvezése során. A minõségi kifogásról a közoktatási intézmény köteles az MVH-t értesíteni, és
az értesítéshez a jegyzõkönyv másolatát mellékelni.
(6) A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstõl eltérõ idõpontban kiosztani.

9. A támogatás forrása
12. §
Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági
rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás
összegéig az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,
és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.
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10. Visszaosztási eljárás
13. §
(1) Amennyiben a 4–6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezõk által az
adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4–6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján
az adott tanév vonatkozásában a termékenként szállítható
adagok számát teljesítési idõszakonként ennek az aránynak megfelelõen csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)–(2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók
4. § (3) bekezdése szerinti számát nem érinti.

11. A kifizetési kérelem
14. §
(1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a 8. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási idõszakban kiszállított termékre vonatkozóan idõszakonként
egy alkalommal, az adott idõszak végét követõ harmadik
hónap utolsó napjáig az MVH-hoz postai úton kell benyújtani.
(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a megvalósított kísérõ intézkedés dokumentációját,
amelyben a résztvevõ tanulók száma, a felhasznált források eredete és nagysága, a megvalósítás idõpontja, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre,
b) a teljesítési idõszakban kiszállított összes támogatott
termékrõl kiállított, hónapra vagy teljesítési idõszakra
szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyûjtõszámlák
másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége
darabszámban van feltüntetve, és
c) a gyûjtõszámlák összesítõjét, amelyet elektronikus
úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott
elektronikus levélcímre.
(3) A kérelmezõ legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott megállapodásait érintõ OM azonosító-változásokról.
(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidõn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.
(5) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.
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(6) Az MVH a támogatás kifizetésérõl a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követõ három hónapon belül gondoskodik.

14. Ellenõrzés, jogkövetkezmények

12. Az igényelhetõ támogatás mértéke

(1) Az MVH a július 7. után benyújtott – a 4–6. §-ban
foglaltaknak megfelelõ – megállapodás jóváhagyása iránti
kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhetõ támogatás mértékét a késedelmes
benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(2) Ha egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben meghatározott idõszak vonatkozásában több megállapodást is kötött, akkor az MVH a közoktatási intézmény
által – a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül –
legkésõbbi idõpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások
esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban
érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplõ megállapodást kell figyelembe venni.
(3) Az MVH a 7. § (4) bekezdése, valamint a 14. §
(5) bekezdése szerinti határidõn túl teljesített hiánypótlást
döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.

15. §
(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelõen leszállított és kiosztott, a 9–10. §-ban elõírtaknak
megfelelõ termék 1. mellékletben meghatározott egy
adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely
tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés
a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmezõ a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy fõre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Amennyiben a
kiválasztott termékek egy hétre és egy fõre számított
mennyiségére jutó támogatás összege meghaladja a bruttó kétszáz forintot, úgy az MVH a megállapodás adott
idõszakára jutó termékenkénti támogatás 1. mellékletben
meghatározott mértékét arányosan csökkenti.
(2) Az MVH a támogatást a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás arányának figyelembevételével az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, és
ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében
meghatározott forrásból folyósítja.

13. Az iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ
kommunikáció
16. §
(1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmezõ azon közoktatási intézmények részére, amelyekkel az MVH által
jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet
14. cikkében foglalt elõírásoknak és a bizottsági rendelet
III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek
megfelelõ plakátot a szállítások kezdetét követõ tizenöt
napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési
helyszínek számával egyezõ számban átadja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a közoktatási intézmény a kérelmezõtõl az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat a program teljes idõtartama alatt a székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevõ tagintézményei fõbejáratánál elhelyezze.
(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont
(iii) alpontjában meghatározott kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelõzõen.

17. §

18. §
(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelõen a kérelmezõ és a közoktatási intézmény által kötött, a 4–6. § szerinti megállapodás teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenõrzését az MVH
végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet
13. cikkében meghatározott számú kérelmezõt ellenõriz.
Ezen felül az MVH ellenõriz minden olyan kérelmezõt,
amelynél az elõzõ tanévre vonatkozóan meg nem felelést
állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdés szerinti értesítés alapján helyszíni ellenõrzést folytat le. Az MVH a
helyszíni ellenõrzés során a támogatási kérelemhez mellékelt gyûjtõszámlák mellett az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e
rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenõrizheti.
(2) Az MVH a helyszíni ellenõrzést megelõzõen felszólíthatja a kérelmezõt a kísérõ intézkedések idõpontjának bejelentésére. A kísérõ intézkedés végrehajtásával
kapcsolatosan keletkezett számlákat a kérelmezõ köteles
megõrizni és azokat az MVH részére az ellenõrzés során
bemutatni.
(3) Ha az MVH az ellenõrzése során azt állapítja meg,
hogy a kérelmezõ a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. §
(1) bekezdés 3–7. pontjának megfelelõen elõírt feltételeket nem teljesítette, akkor az MVH
a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében,
vagy
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b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a
nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.
(4) Amennyiben a kérelmezõ által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely idõszakban kiszállított termékek mennyisége az MVH által az adott idõszakra és megállapodásra jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a,
úgy a leszállított mennyiségre esõ támogatási összeget az
MVH a le nem szállított mennyiségre esõ támogatás mértékével csökkenti.
(5) Amennyiben a kérelmezõ által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely idõszakban kiszállított termékek mennyisége egy adott megállapodás alapján szállítható teljes mennyiség kevesebb, mint 60%-a, az adott idõszakban a kérelmezõ részére a megállapodására vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 5%-a jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.
(6) Ha az MVH helyszíni ellenõrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelõen a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelõ termék mennyiségére esõ támogatási összeg jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.
(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer,
hogy a kérelmezõ által kiszállított termék nem felel meg a
10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett
a kérelmezõ részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül és az MVH a
bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelõen a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tanítási év végén 12 hónapra
visszavonja a kérelmezõ iskolagyümölcs-programban történõ részvételre vonatkozó jóváhagyását.

19. §
(1) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésben, valamint a megállapodás 1. pontjában elõírt, a termék tanulók részére történõ kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által ki nem
osztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított
ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.
(2) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elõ, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor
fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közok-
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tatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(3) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (3)–(4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének
5%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minõsül.
(4) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt
kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított
ellenértékének 20%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

15. Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
21. §
Ez a rendelet
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet, és
b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az
iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-,
feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint
banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §
Hatályát veszti az iskolagyümölcs-program 2010/2011.
tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
A támogatott termékek és a támogatás mértéke

1.
1.1.

A

B

C

D

E

F

Termék megnevezése

Egy adagként
kiosztandó
mennyiség

I. idõszak

II. idõszak

III. idõszak

IV. idõszak

egész

1 db

40

40

50

50

szeletelt

8 dkg

80

80

80

80

A támogatás mértéke (Ft/adag)

gyümölcs
alma

1.2.

körte

1 db

75

75

80

80

1.3.

õszibarack

1 db

75

–

–

–

1.4.

nektarin

1 db

75

–

–

–

1.5.

szilva

4 db

50

–

–

–

1.3.

földieper (adagonként csomagolt)

8 dkg

–

–

–

80

1.4.

cseresznye (adagonként csomagolt)

8 dkg

–

–

–

80

1.6.

100%-os zöldség és gyümölcslé

2 dl

100

100

100

100

1 db

50

60

60

50

10 dkg

40

40

40

40

1 db

25

25

50

50

10 dkg

25

–

–

25

2.

zöldség

2.1.

paradicsom

2.2.

sárgarépa
(csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

2.3.

étkezési paprika (tv vagy kápia)

2.4.

karalábé

2. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
Az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezõ azonosító adatai.
1.2. A kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A kérelmezõ típusának a 3. § (2) bekezdés szerinti megjelölése.
4. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy
4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon közoktatási intézmények tanulói által történõ fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;
4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4–6. § szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelõen szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;
4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti
különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja esetén az MVH büntetõeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;
4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére
bocsátja;
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4.5. kijelenti, hogy a közoktatási intézményekkel kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet,
amelyben feltünteti a közoktatási intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;
4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenõrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint
a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre.
5. Keltezés, a kérelmezõ cégszerû aláírása.

3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérõ intézkedések
1. Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Minimális kötelezõ tartalom:
1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
1.2. Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülõknek és a gyermekeknek,
1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,
1.2.2. Szülõknek: a program fõbb jellemzõi, a szállított termék, minõségi leírás és a minõség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási
gyakoriság stb.,
1.2.3. Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program fõbb jellemzõi a korosztály számára érthetõ tartalommal és
formában;
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeirõl, egészséges táplálkozásban betöltött szerepérõl a tanulók részére kötelezõ jelleggel, a szülõk tanárok részére opcionálisan;
1.4. Oktatási segédanyagok: a zöldség- és gyümölcsfajok bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermesztés bemutatása, a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermõtájak bemutatása;
1.5. A szállítóval megállapodást kötött közoktatási intézmények felsorolása;
2.

3.

4.
5.

6.

1.6. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezõnél és az elérhetõségeik.
Zöldség-gyümölcs termelõkhöz, termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanulmányutak.
Minimális követelmény: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevõ tanuló részére
biztosítani. A tanulók legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél. A tanulók ismerjék meg a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest munkáit.
Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat
érintõ ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében. Az oktatási anyag évfolyamonként, félévenként legalább két foglalkozás megtartását tegye lehetõvé. A foglalkozások során az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcs-programra fel kell hívni a tanulók figyelmét.
A gyümölcs- és zöldségágazatot érintõ ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevõ
tanuló részére tanévenként legalább három foglalkozási alkalommal.
A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevõ összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerûsítõ feliratot, ábrát.
Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:
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1. táblázat
Gyümölcs
A

B

Termék

Adag/fõ

1.

Körte

1/4 vagy 1/6 db

2.

Meggy

3 dkg

3.

Cseresznye

3 dkg

4.

Kajszi

2 db

5.

Õszibarack

1/4 vagy 1/6 db

6.

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

7.

Szilva

2 db

8.

Piros ribiszke

3 dkg

9.

Fekete ribiszke

3 dkg

10.

Málna

3 dkg

11.

Szeder

3 dkg

12.

Földieper

3 dkg

13.

Csemegeszõlõ

3 dkg

14.

Sárgadinnye

1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fõ

15.

Görögdinnye

1 db (min. 3 kg)/30 fõ

16.

Dió héj nélkül

3 dkg

17.

Mandula héj nélkül

3 dkg

2. táblázat
Zöldség
A

B

Termék

Adag/fõ

1.

Sárgarépa

3 dkg

2.

Zeller

3 dkg

3.

Hónapos retek

3 db

4.

Cékla

3 dkg

5.

Uborka

3 dkg

6.

Paradicsom

7.

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

8.

Fejes saláta

9.

Karfiol

3 dkg

10.

Brokkoli

3 dkg

11.

Karalábé

1 db/8 fõ

12.

Zöldborsó

3 dkg (szemes)

1/2 vagy 1/4 db
Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db
1 fej/ 20 fõ

A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott
termékként kiosztásra kerül.
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4. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl a .............................................................................................................................................
székhelye: .......................................................................................................................................................................
adószáma: ......................................................................................................................................................................
regisztrációs száma: ........................................................................................................................................................
képviseli: ....................................................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),
másrészrõl a ....................................................................................................................................................................
székhelye: .......................................................................................................................................................................
adószáma: ......................................................................................................................................................................
OM azonosító száma: .....................................................................................................................................................
képviseli: ......................................................................................................................... (a továbbiakban mint átvevõ)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott
termékeket szállít az átvevõ részére, az átvevõ pedig vállalja, hogy a terméket átveszi és az 1–4. osztályos tanulói részére
kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minõségi feltételeknek.
A szállítandó termék származási helye:
Magyarország;
EU.
Magas minõségû termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésbõl származó termék aránya:
%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkezõ termék aránya:
%
Bio termék aránya:
%
3. A teljesítés helyszíne, helyszínei
A közoktatási intézmény székhelye:
................................................ (helység) ........................................... (út/utca/tér) ..................... (házszám)
A tagintézmény neve:
................................................ (helység) ........................................... (út/utca/tér) ..................... (házszám)
4. A teljesítési idõszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történõ szállítások idõszaka:
a) elsõ teljesítési idõszak,
b) második teljesítési idõszak,
c) harmadik teljesítési idõszak,
d) negyedik teljesítési idõszak
A teljesítési idõszak alatti szállítások száma: .............................................................................................. alkalom/hét.
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5. A szállítás idõtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége
A 4. a) pont szerinti idõszakban
A tanulók száma: .................. tanuló (B)
A szállítás idõtartama: ............ hét (C)
A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülõ termék
mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

A tanulónként kiosztásra kerülõ termék
mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

A tanulónként kiosztásra kerülõ termék
mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

A tanulónként kiosztásra kerülõ termék
mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

Összesen:

A 4. b) pont szerinti idõszakban
A tanulók száma: ............. tanuló (B)
A szállítás idõtartama: ................ hét (C)
A szállítandó termék megnevezése

Összesen:

A 4. c) pont szerinti idõszakban
A tanulók száma: .............. tanuló (B)
A szállítás idõtartama: ............... hét (C)
A szállítandó termék megnevezése

Összesen:

A 4. d) pont szerinti idõszakban
A tanulók száma: ................. tanuló (B)
A szállítás idõtartama: ............... hét (C)
A szállítandó termék megnevezése

Összesen:
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6. A termék kiosztásának idõpontja:
elsõ tanóra elõtt;
tanórán;
tanórák közti szünetben;
tízórai szünetben;
napköziben;
egyéb: .....................................................
7. Számlázás
A leszállított termékrõl a szállító havonta vagy szállítási idõszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett
mennyiségét és az átvevõ OM azonosítóját is tartalmazó határozott idõre szóló elszámolásról szóló számlát vagy gyûjtõszámlát állít ki. A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhetõ támogatás fedezi.
8. Számviteli elszámolás az átvevõnél, ha az költségvetési szerv
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tõkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Mûködési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tõkeváltozás.
9. Kísérõ intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási idõszakok alatt az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérõ intézkedések megvalósításáért felelõs
szerzõdõ fél:
szállító;
átvevõ;
közösen.
A kísérõ intézkedések, amelyeket az idõszak alatt megvalósít:
Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Zöldség-gyümölcs termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanulmányutak.
Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek fejlesztése érdekében.
A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek oktatása.
A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás
doboz, sportszer stb.).
Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet
6. pontja szerinti mennyiségben.
A kísérõ intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft
A kísérõ intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetõsége:
helyi;
régiós;
országos.
A kísérõ intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fõ
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10. A szerzõdõ felek kötelezettségei
Az átvevõ köteles:
1. az 1–4. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségérõl nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstõl eltérõ idõpontban kiosztani;
3. az MVH által végzett, a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó ellenõrzéseknek – ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre – magát alávetni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minõségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzõkönyvet vezetni azon termékekrõl, amelyek a közoktatási intézményben történõ tárolás alatt
romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minõségi kifogást jegyzõkönyvben rögzíteni, és minõségi kifogásról az MVH-t értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ plakátot a program teljes idõtartama alatt a fõbejáratánál elhelyezni.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegérõl az átvevõt tájékoztatni.
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ plakátot a
szállítások kezdetét követõ tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával
egyezõ számban átadja.
11. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követõ napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik. valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelybõl .................. példány a szállítót, ................ példány
az átvevõt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 201.....
.............................................
szállító

.............................................
átvevõ

5. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmezõ azonosító adatai.
1.2. A kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma darabban
3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.
4. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
5. Csatolt dokumentumok,
5.1. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.
5.2 A 4. § (4) bekezdése szerinti feltétel szempontjából figyelembeveendõ termelõk és termõterületek felsorolása
megállapodásokkal érintett megyénkénti bontásban.
6. Keltezés, a kérelmezõ cégszerû aláírása.
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6. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
A támogatott termékekre vonatkozó minõségi követelmények
Az e rendelet alapján támogatott terméknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló,
2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében elõírt forgalmazási elõírásokban meghatározott vonatkozó követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:
1. A gyümölcs mérete az alábbi, 1. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
1. táblázat
A

B

Termék

Minimum méret

1. alma

65 mm

2. körte

60 mm

3. õszibarack

73 mm

4. nektarin

67 mm

5. szilva

28 mm

2. A zöldség mérete az alábbi 2. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
2. táblázat
A

B

Termék

Minimum méret

1. étkezési paprika

40 mm

2. paradicsom

47 mm

3. A 100%-os zöldséglé és gyümölcslé típusai az alábbiak:
almából, körtébõl, barackból és meggybõl, sárgarépából, paradicsomból, céklából és sütõtökbõl készített 100%-os
zöldséglé és gyümölcslé.
4. A szeletelt, darabolt, elõcsomagolt friss termékek a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet 5. mellékletének C részében az elõcsomagolt, fogyasztásra kész hûtött gyümölcsök és zöldségek
esetén alkalmazható élelmiszer-adalékanyagokat tartalmazhatják, úgymint:
A

B

1

E 300

aszkorbinsav

2

E 301

nátrium-aszkorbát

3

E 302

kalcium-aszkorbát

4

E 330

citromsav

5

E 331

nátrium-citrátok

6

E 332

kálium-citrátok

7

E 333

kalcium-citrátok

C

quantum satis

quantum satis
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7. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
Nyilvántartás a kiosztott termékmennyiségekrõl
A

B

1
Hét
2

C

Kiosztási
napokon
Kiosztási napok
jelenlévõ
(H, K, Sze,
tanulók
Cs, P)
számának heti
összege(C=F)

D

E

F

Átvett termékmennyiség
(adag)

Leselejtezett
termékmennyiség
(adag)

Kiosztott
termékmennyiség
(adag) (D–E–G)

G

H

A 11.§ (2) bekezdésnek
megfelelõen kiosztott termék
mennyiség
(adag)

tanulók
csoportjának
megjelölése

3
4
5
6

8. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez
A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmezõ azonosító adatai.
1.2. A kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. Az igénylés alapját képezõ idõszak megjelölése.
3.1. A megjelölt idõszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.
3.2. A megjelölt idõszakra igényelt támogatás összege forintban.
4. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy
4.1. kijelenti, hogy a kérelemnek a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben foglalt feltételeit megismerte és
azoknak megfelel,
4.2. kijelenti, hogy a kérelem alapját képezõ megállapodásban vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit
teljesítette,
4.3. kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
5. Csatolt dokumentumok.
5.1. A teljesítési idõszakban kiszállított összes támogatott termékrõl kiállított, havi vagy teljesítési idõszakonkénti elszámoló vagy gyûjtõszámlák másolata.
5.2 A kísérõ intézkedések végrehajtását igazoló dokumentumok ideértve a résztvevõ tanulók számát, a felhasznált források eredetét és nagyságát, a megvalósítás idõpontját, valamint a megvalósított intézkedés leírását.
6. Keltezés, a kérelmezõ cégszerû aláírása.
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HATÁROZATOK
A miniszterelnök 60/2012. (V. 22.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl
és fõiskolai rektorok megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben
– a nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
dr. Banyár Magdolnát
– 2012. július 1-jei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem
és a Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskolán – a 2012. július 1-jétõl 2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra – a rektori
teendõk ellátásával megbízom;
dr. Almási Tibor egyetemi tanárt
– a 2012. július 1-jétõl 2017. június 30-áig terjedõ idõtartamra – a Baptista Teológiai Akadémián a rektori teendõk ellátásával ismételten megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozata
a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése
a Ludovika Campusban”
elnevezésû állami beruházás egyes kérdéseirõl
A Kormány
1. kifejezi azon szándékát, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi, az alapfunkciókat és az egyetemi mûködést támogató kiegészítõ funkciókat befogadó és kiszolgáló létesítményének egységes elhelyezése,
illetve az ahhoz szükséges beruházási tevékenység a „Ludovika Campusban”, a Budapest VIII. kerület, belterület
36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az
1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatti ingatlanon, valamint a Budapest VIII. kerület, belterület 36009 és 36014
helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben az 1089
Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38–40., illetve 42. szám
alatti ingatlanokon (a továbbiakban együtt: az Ingatlan), és
az azok környezetében elhelyezkedõ egyéb ingatlanokon
valósuljon meg (a továbbiakban: Beruházás) 2012 és 2016
között, a Kormány részére bemutatott elõterjesztés (a továbbiakban: elõterjesztés) szerinti beruházási tartalommal;
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2. kifejezi azon szándékát, hogy a Beruházás elsõ üteme 2012–2015. években valósuljon meg, az elõterjesztés
szerinti, az egyetemi oktatási alapfunkciókat és egyes, az
oktatási tevékenység minõségét fokozó kiegészítõ funkciókat magában foglaló beruházási tartalommal;
3. egyetért azzal, hogy az Ingatlannak a Beruházás
megvalósítására feljogosított vagyonkezelõje, valamint a
létrejövõ létesítmények vagyonkezelõje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legyen azzal, hogy a Beruházással kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm.
határozat 2. pont a) alpontjában foglaltak érvényesülését;
4. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az arra jogosult szervezetek útján gondoskodjanak az Ingatlan vonatkozásában az
1. és 2. pontban foglaltakat lehetõvé tevõ, egységes tulajdoni, vagyonkezelõi és használói jogviszonyok, valamint
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelõi jogállása biztosításához szükséges intézkedések megtételérõl;
Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. szeptember 30.
5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztost, hogy az egyes kiemelt jelentõségû
budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában a Beruházás vonatkozásában
meghatározott irányítási és felügyeleti jogok teljes körû
gyakorlásához szükséges, a Kormány hatáskörébe tartozó
intézkedésekrõl – ideértve a szükséges jogalkotási eszközök alkalmazását, vagy azok kezdeményezését is – együttesen készítsenek elõterjesztést a Kormány számára;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ: 2012. május 31.
6. felhívja a belügyminisztert és a Jó Állam fejlesztési
koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost, hogy a Beruházás, illetve egyes munkaszakaszainak Startmunka Mintaprogram keretében történõ megvalósításához a szükséges intézkedést megtegye;
Felelõs: belügyminiszter
a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: 2012. május 31.
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7. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztost, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény alapján a Beruházással összefüggõ hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl nyújtson be elõterjesztést a Kormányhoz;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ: azonnal
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
bevonásával a beruházói tevékenység elvégzése érdekében létrehozandó Nemzeti Közszolgálati Egyetem projektszervezete részére a 2012. évi mûködéshez, a projektszervezet személyi és dologi költségeinek fedezetéhez
szükséges, 40 millió forint biztosításáról gondoskodjon;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ: azonnal
9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás részét képezõ elõkészítési, tervezési, bontási és építési munkák fedezetére a 2012. évben 2000 millió forint
biztosításáról gondoskodjon, valamint ezen összegnek a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem javára történõ, és a beruházási célra való felhasználását lehetõvé tevõ átcsoportosításhoz szükséges intézkedést megtegye;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert
és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
bevonásával a 2013. évi központi költségvetés tervezésekor a Beruházás részét képezõ elõkészítési, tervezési, bontási és építési munkák fedezetére 2700 millió forint biztosításáról gondoskodjon;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ: a 2013. évi központi költségvetés tervezése
keretében
11. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert,
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hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezéséhez szükséges, nem beruházási tevékenység fedezetét
szolgáló, egyéb források biztosításáról készítsen elõterjesztést a Kormány számára;
Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. június 30., illetve szükség szerint
12. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos bevonásával, az Ingatlanon és
környezetében megvalósítandó, a 9. és 10. ponttal nem
érintett beruházási programelemek finanszírozásáról, az
európai uniós fejlesztési források felhasználási lehetõségének megvizsgálásával, készítsen elõterjesztést a
Kormány részére;
Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
Határidõ: 2012. június 30.
13. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost és a
nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a vagyonkezelõ és a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait gyakorló
miniszterek közremûködésével vizsgálja meg a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campusban” történõ
egységes elhelyezésével felszabaduló állami tulajdonú ingatlanok hasznosításának lehetõségét, és az arra jogosult
szervezetek útján gondoskodjon azok hasznosításáról;
Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidõ: 2012. december 31.
14. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs kormánybiztost, hogy együttesen készítsenek elõterjesztést a
Kormány számára a Magyar Természettudományi Múzeumnak a Ludovika Fõépületébõl való távlati kiköltözésérõl, a jelenleg a Ludovika Fõépületben elhelyezett nem kö-
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zönségforgalmi-kiállítási célú múzeumi funkciók más helyen, egységesen történõ elhelyezésérõl;
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: 2012. december 31.
15. kiemelt kormányzati céllá nyilvánítja, hogy az Európai Unió 2014–2020-as tervezési és programozási idõszakára vonatkozó operatív programok keretében, uniós
fejlesztési támogatásként, a megvalósítási határidõkkel
összhangban, rendelkezésre álljanak a Beruházás megvalósításához ezen idõszakban szükséges további pénzügyi források.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

1983

az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszakára vonatkozó nemzeti szintû tervezési dokumentumok, illetve operatív programok elkészítéséhez igazodva folyamatosan
16. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1984
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KÖZLEMÉNYEK
A Közszolgálati Közalapítvány
2011. évi egyszerûsített éves beszámolója
Közszolgálati Közalapítvány
1088 Budapest, Bródy S. utca 5–7. 06-30-251-32-34
18080485-7970-113-01 Statisztikai számjel
Egyszerûsített éves beszámoló
2011. december 31.
Statisztikai számjel 14516
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)
(2011. december 31.)
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

a

b

c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A)
Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B)
Forgóeszközök
I.
Készletek
II.
Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C)
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen

8 437 961
900
20 833
8 416 228
495 430
0
1 187
183 856
310 387
574
8 933 965

Elõzõ év(ek)
módosításai
d

1 750 000

Tárgyév
e

1 750 000
0

1 041 860
696
11 164
1 030 000
405 576

1 750 000

2 028
357 449
46 099
818
1 448 254

„A” MÉRLEG Források (passzívák)
(2011. december 31.)
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

a

b

c

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E)

Saját tõke
Jegyzett tõke
Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (–)
Tõketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Céltartalékok

8 612 455
1 134 020
0
4 720 347
2 691 800
66 288
206 509

Elõzõ év(ek)
módosításai
d

1 750 000

1 750 000

Tárgyév
e

1 238 294
1 134 020
0
6 531 448
2 691 800
–9 118 974
200 000
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Sorszám
a

21.
22.
23.
24.
25.
26.

A tétel megnevezése

Elõzõ év

b

c

F)
Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
II.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G)
Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

1985
Elõzõ év(ek)
módosításai
d

22 315

22 315
92 686
8 933 965

Tárgyév
e

0

8 678

1 750 000

8 678
1 282
1 448 254

(2011. december 31.)
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

a

b

c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
A)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
B)
C)

Elõzõ év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

0

7 130

4 042 395
4 009 028

10 254 211
10 247 587

4 009 028

10 247 587

0
0

15 116
3 983
0

Összes bevétel (I.±II.+III.+IV.+V.+VI.)

4 042 395

10 280 440

Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás (VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.)

44 409
161 418
4 685
3 765 595

48 140
158 868
6 546
10 049 832

3 976 107
66 288

9 136 028
19 399 414
–9 118 974

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Ebbõl: – támogatás
– alapítói
– központi költségvetés
– helyi önkormányzat
– társadalombiztosítás
– egyéb, ebbõl 1%
Pénzügyi mûveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Ebbõl: – támogatás
– alapítói
– központi költségvetés
– helyi önkormányzat
– társadalombiztosítás
– egyéb
Tagdíj

Adózás elõtti eredmény (±A±B)
XIII. Adófizetési kötelezettség

0

1986
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Sorszám
a

30.
31.
32.
33.
34.

D)
E)

A tétel megnevezése

Elõzõ év

b

c
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Elõzõ év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

0

Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény (C–I–D)

66 288

Továbbutalási céllal kapott támogatás
Továbbutalt támogatás

13 283 243
13 887 036

–9 118 974
0

10 047 573
10 047 573

Kiegészítõ melléklet
2011. december 31.
1. Általános rész
A kiegészítõ melléklet a 2011. december 31-i fordulónappal készült mérleghez, melynek forint fõösszege 1 448 254 E
Ft és eredmény-kimutatáshoz, melynek mérleg szerinti eredménye –9 118 974 E Ft veszteség. A tárgyév 2011. január
1-je és 2011. december 31-e közötti idõszakot fedi le. A magyarázatok és a táblázatok az egyszerûsített éves beszámoló
szerves részét képezik.
A Közalapítvány bejegyzett székhelye: 1088. Budapest, Bródy Sándor utca 5–7.
A Közszolgálati Közalapítvány internetes honlapja: www.kszka.hu
Számlavezetõ bank: Magyar Államkincstár.
Pénznem: forint.
A Közalapítvány jelenlegi jegyzett tõkéje: 1 134 020 E Ft.
A Közalapítvány tulajdonosa a Magyar Állam.
Közszolgálati Közalapítvány mint az alapítók jogutódja, az MTV nonprofit Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 37.),
a Duna TV nonprofit Zrt. (1016 Budapest, Naphegy tér 8.), az MTI nonprofit Zrt. (1016 Budapest, Naphegy tér 8.) és a
MR nonprofit Zrt. (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7.) alaptõkéjét befektetésként könyveli.
Az egyszerûsített éves beszámoló aláírására Balogh László (6729 Szeged, Szigony utca 30.), a Közalapítvány elnöke
jogosult.
A Közalapítvány könyvvizsgálója: LeitnerLeitner Audit Kft. (1027 Budapest, Kapás u 6–12.), személy szerint Siklós
Márta bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai engedély száma: 003610). A Közalapítvány a 2011 év végi könyvvizsgálatáért
bruttó 935 E forintot fizet.
A Közalapítvány könyvelését a Kontír-System Kft. (1225 Budapest, Tenkes u. 9., Mihalcsik Éva mérlegképes, regisztrációs száma 154224) végzi.
A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 2010. szeptember 6. napján hatályba lépett rendelkezései alapján a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. §
(1) bekezdése, valamint a nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvény 3. § (4) bekezdése értelmében – az
Országgyûlés határozata alapján – a Magyar Rádió Közalapítványból, a Magyar Televízió Közalapítványból, a Hungária Televízió Közalapítványból és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületébõl 2010. november 3-án
létrejött a Közszolgálati Közalapítvány.
A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló 80/2010. (IX. 15.) OGY határozat 4. pontjában rögzíti, hogy a
Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió
Közalapítvány, valamint a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének a jogutódja.
Az Rttv. 53 § (2) bekezdése kimondja, hogy a Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány átalakításával jön létre, a többi szervezet egyidejû megszüntetése mellett.

1.1. Az elszámolás alapja
A Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolót készít a magyar számviteli törvénnyel összhangban, és könyveit a
kettõs könyvvitel szabályai szerint vezeti. Az éves beszámoló készítésének idõpontja a tárgyévet követõ év március 31.
A jelen beszámoló 2011. december 31.-i fordulónappal készült.
Az egyszerûsített beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával
készült. A közalapítvány konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az adatok ezer Ft-ban vannak kifejezve.

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1987

1.2. A Számviteli politika fõbb elemei
A Közalapítvány a 2000. évi C. számviteli törvénnyel a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelettel és az 1996. évi
LXXXI. társasági adóról szóló jogszabályok elõírásai szerint végzi tevékenységét.
A Közalapítvány a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz- és forrásértékelési szabályzatát.
A Közalapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébõl kiindulva biztosítani
kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi
értékelés, az idõbeli elhatárolás, a tartalom elsõdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség–haszon
összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.
Lényegesnek minõsül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit.
Az ellenõrzés, önellenõrzés során jelentõs összegû hibának minõsül a mérleg fõösszegének 2%-át meghaladó hiba. Az
ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban az elõzõ évi adatok mellett.
A beolvadás kapcsán a Közalapítvány változtatott a továbbutalási céllal kapott támogatások számviteli elszámolásában. A beolvadás napjától a 224/2000 (XII. 19.) értelmében a továbbutalási céllal kapott támogatásokat egyéb bevételként, a továbbutalt támogatásokat pedig egyéb ráfordításként mutatja ki.

1.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök
A Közalapítvány mûködéséhez szükséges, 2009 elõtt beszerzett tárgyi eszközök (bútor, irodai eszközök és felszerelések) tulajdonosa az MTVA. Ennek következtében nyilvántartásuk, leltározásuk, az értékcsökkenés elszámolása az
MTVA-t-t terheli.
A tárgyi eszközök leltározása az Közalapítványnál levõ mennyiségi nyilvántartás – mely tartalmazza az eszközök elhelyezését és használóinak nevét – alapján tényleges felvétellel készül.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben elõállítási, illetve beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az átalakulás során a beolvadó közalapítványok eszközeit könyvszerinti értéken szerepeltetjük. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a
várható hasznos élettartam alatt történõ leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök leírásának várható idõtartama a következõ:
Szoftverek
Mûszaki berendezések
Gépjármûvek
Egyéb berendezések

3 év
7 év
5 év
3 év

A kis értékû eszközök 100 E Ft értékhatárig egy összegben, használatbavételkor kerülnek leírásra.

1.4. Készletek
A vásárolt készletek beszerzési költségen azonnali felhasználásként kerülnek elszámolásra.

1.5. Céltartalék
A céltartalék képzése egyedi értékelésen alapszik. Az alábbi kötelezettségekre, költségekre kell céltartalékot képezni:
Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövõbeni költségekre
Egyéb céltartalék

1988
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1.6. Társasági adó
A Közalapítvány nem alanya a társasági adónak.

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
2.1. Eszközök
2.1.1. Befektetett eszközök
lmmateriális javak
A Közalapítvány immateriális javainak beszerzése és értéke 201]. december 31-éig a következõképpen alakult:
adatok E Ft-ban
Bruttó érték
Alapítás-átszervezés
Vagyoni értékû jogok
Szellemi termékek
Bruttó érték összesen
Értékcsökkenés
Alapítás-átszervezés
Vagyoni értékû jogok
Szellemi termékek
Értékcsökkenés összesen
Nettó érték

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

0
0
2 442
2 442

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2 442
2 442

0
–1 543
0
–1 543
899

0
–203
0
–203
–203

0
0
0
0
0

0
1 746
0
–1 746
696

Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult:
adatok E Ft-ban
Bruttó érték
Ingatlanok
Mûszaki gépek, berendezések
Egyéb berendezések, jármûvek
Beruházások
Bruttó érték összesen
Értékcsökkenés
Ingatlanok
Mûszaki gépek, berendezések
Egyéb berendezések, jármûvek
Értékcsökkenés összesen
Nettó érték

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

0
0
27 603
0
27 603
0
0
0
–6 771
–6 771
20 833

0
0
1 862
0
1 862
0
0
0
–6 343
–6 343
–4 481

0
0
–5 648
0
–5 648
0
0
0
461
461
–5 187

0
0
23 817
0
23 818
0
0
0
–12 653
–12 653
11 164
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A Közalapítvány az MTVA tulajdonában lévõ tárgyi eszközökrõl mennyiségi nyilvántartást vezet.
A Közalapítvány tárgyévben saját használatára és saját tulajdonába irodai eszközöket, és számítástechnikai eszközöket vásárolt, melyek üzembe helyezése után a számviteli törvénynek megfelelõen értékcsökkenést számolt el.
A törvényi elõírás értelmében a beolvadó közalapítványok az átalakulási vagyon mérlegükben szereplõ eszközök
könyvszerinti értéken kerültek átadásra a Közszolgálati Közalapítvány mint jogutód szervezet részére.
A Közalapítvány tulajdonában lévõ eszközrõl mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.
Közalapítvány tulajdonát képezi 7 db képzõmûvészeti alkotás, az értéke 375 E Ft, mely után értékcsökkenés nem számolható el.
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma az 56/2010 KH számú határozatával úgy döntött, hogy a 295/2011/II/1.
számon iktatott melléklete szerinti vagyontárgyakat a 109/2010. (X.28) OGY határozat 3. pontja alapján térítésmentesen
a Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelõ Alap tulajdonába adja. Ennek könyvszerinti értéke 5 187 E Ft volt.

Befektetett pénzügyi eszközök
adatok E-Ft-ban
2010

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetés
MTV nonprofit Zrt.
Duna TV nonprofit Zrt.
MR nonprofit Zrt.
MTI nonprofit Zrt.
Tulajdonosi részesedésekre elszámolt értékvesztés
Összesen

2010
módosítása

1 200 000
716 028
6 500 000
0

1 750 000

8 416 028

1 750 000

2011

1 200 000
716 028
6 500 000
1 750 000
–9 136 028
1 030 000

A Közalapítvány az alapítók jogutódja és egyedüli tulajdonosa a Magyar Televízió nonprofit Zrt., Duna Televízió
nonprofit Zrt., az MTI nonprofit Zrt. és a Magyar Rádió nonprofit Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1-1 db névre szóló,
forgalomba nem hozható részvény testesíti meg, melyet a Közszolgálati Közalapítvány befektetésként könyvel. Az
MTV nonprofit Zrt. és a MR nonprofit Zrt. befektetett pénzügyi eszközei 2010. évben megegyeztek a közmédiumok
jegyzett tõkéjével.
Az elõzõ évek veszteséges gazdálkodása, valamint a 109/2010. (X. 28.) OGY Határozat következtében történt vagyonátadás miatti veszteségek az érintett közszolgálati média szolgáltatók saját tõkéje jelentõs mértékben lecsökkent.
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 2012. évben az érintett közszolgálati média szolgáltatók jegyzett tõkéjének
a jelentõs leszállításáról döntött.
A Számviteli törvény 54.§. szerint a gazdasági társaságban lévõ tulajdoni részesedést jelentõ befektetéseknél (részvény) értékvesztést kell elszámolni, ha a befektetés könyv szerinti értéke és a piaci érték között tartós és jelentõs különbség van. A közszolgálati média szolgáltatók piaci értéke nem értelmezhetõ, ezért azok saját tõkéjüket lehet az érték megállapításánál alapul venni, ezen kívül a törvény 15. §. alapján el kell számolni mindazon gazdasági események eredményhatását is amelyek a mérleg készítéséig ismertté válnak és jelentõs mértékben befolyásolják a beszámolót. Ez utóbbi eseménynek tekinthetõk az egyes közszolgálati média szolgáltatók jegyzett tõkéjének leszállításáról hozott 2012. évi
Kuratóriumi Határozatok, mely alapján a Közszolgálati Közalapítvány tulajdoni részesedést jelentõ befektetéseire
9 136 028 E Ft értékvesztést számolt el a következõk szerint:
adatok E Ft-ban
MTV nonprofit Zrt.
Duna TV nonprofit Zrt.
MR nonprofit Zrt.
MTI nonprofit Zrt.
Összesen

Kuratóriumi határozat

2010

Értékvesztés

2011

16/2012
6/2012
4/2012

1 200 000
716 028
6 500 000
1 750 000
10 166 028

–1 190 000
–706 028
–6 490 000
–750 000
–9 136 028

10 000
10 000
10 000
1 000 000
1 030 000

1990
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2.1.2. Követelések
adatok E Ft-ban
Telefon- és bankköltségek továbbszámlázása
Egyéb elszámolások munkavállalókkal szemben
TB-kötelezettség túlfizetése
Bírói letét
Összesen

2010

2011

521
138
528
500
1 187

710
331
487
2028

Az ONYF a 99-24539-4/2011 számú megbízó levél alapján NYENYI adatszolgáltatásunkat saját hatáskörben felülvizsgáltuk, és a tévesen adott nyilatkozatból fakadó adó hiányt 331 E Ft értékben tovább számláztuk.
A folyamatban lévõ peres ügyhöz kapcsolódóan a bíróság elrendelte hatósági szakértõ igénybevételét melyhez
500 E Ft letétbe helyezésére kötelezte az alapítványt.
A tovább számlázott költségek (telefon, utaláshoz köthetõ bank költség) értékébõl eredõ követelés értéke 710 E Ft.
2.1.3. Értékpapírok
adatok E Ft-ban
Diszkontkincstárjegy
Összesen

2010

2011

183 856

357 449

0

357 449

2.1.4. Pénzeszközök
adatok E Ft-ban
Magyar Államkincstár
Pénztár
Összesen

2010

2011

309 559
828
310 387

45 825
273
46 099

2.1.5. Aktív idõbeli elhatárolás
adatok E Ft-ban
Diszkontkincstárjegy kamata
Dolgozók részére éves BKV Zrt.-bérlet
Folyóiratok, szakkönyvek elõfizetése
Casco 2012. I. negyedéves
Összesen

2010

2011

574

0
642
122
54
818

574

2.2. Források
2.2.1. Saját tõke
adatok E Ft-ban
Nyitó 2010. jan. 1.

Növekedés

Csökkenés

Átvezetés

Záró 2011

Jegyzett tõke

1 134 020

1 134 020

MTV KA

1 134 020

1 134 020

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

13. szám

Nyitó 2010. jan. 1.

Növekedés

1991

Csökkenés

Átvezetés

Záró 2011

0

0

Eredménytartalék

4 720 346

6 531 448

MTV KA

4 720 346

Lekötött tartalék

2 691 800

2 691 800

691 800

691 800

2 000 000

2 000 000

Tõketartalék

HTV KA
MR KA
Tárgyévi eredmény
Összesen

1 816 280

66 288

-9 118 974

8 612 454

1 816 280

–5 187

–5 187

6 531 448

–66 288

–9 118 974

–71 475

1 238 294

A lekötött tartalék összege a Magyar Rádió nonprofit Zrt., valamint a Duna Televízió nonprofit Zrt. tõkenövekedés címén a korábbi években kapott támogatás összegét tartalmazza, melyet a beolvadó közalapítványok a lekötött tartalékba
helyeztek.
A korábban önálló törvényi szabályozás alá tartozó MTI (nemzeti hírügynökség) is az új Médiatörvény (185/2010.)
hatálya alá került. Az MTI tulajdonosi viszonyait az 1996. évi NHT 127. tv. úgy rendezte, hogy az MTI részvénye a Magyar Állam nevében közvetlenül az Országgyûlés tulajdona, ugyanakkor egy nem önálló jogi személyiségû Tulajdonosi
Tanácsadó Testületet (TTT) mûködtet.
A Közszolgálati Közalapítvány felállításakor a korábbi Médiatörvényben szereplõ közmédiumok részvényei a jogelõd közalapítványok tulajdonában voltak. A közszolgálati médiákat érintõen a tulajdonos változás törvényi automatizmus volt, az MTI nonprofit Zrt. esetében a tulajdonosváltást elsõ lépésben a Hírügynökségi Törvény módosítása rendezte. Az NHT tv. módosításából adódó változást a Közszolgálati Közalapítvány átalakulási vagyonmérlege nem tartalmazta. Az MTI 1 750 000 E FT névértékû részvénye nem szerepelt a Közszolgálati Közalapítvány átalakulási vagyon mérlegének befektetései között.
A probléma megoldásaként a Közszolgálati Közalapítvány átalakulási vagyonmérlegét az MTI a részesedéssel kiegészítettük, és a 2010. évi egyszerûsített éves beszámoló korrekcióját elvégeztük. A 2010. évi egyszerûsített éves beszámoló önrevíziójának hatására 1 750 000 E Ft-tal növekedett az eszköz oldalának a befektetett pénzügyi eszköz sora, és ezzel
egyidejûleg a forrás oldal saját tõke részeként az eredménytartalék összege.
Az MTI nonprofit Zrt. a tulajdonosváltozást a Fõvárosi Bíróságnál bejegyeztette.
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma az 56/2010 KH számú határozatával úgy döntött, hogy a 295/2011/II/l. számon iktatott melléklete szerinti vagyontárgyakat a 109/2010. (X.28) OGY határozat 3. pontja alapján térítésmentesen a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap tulajdonába adja. Ennek könyvszerinti értéke 5 187 E Ft , amely kivezetése az eredménytartalékkal szemben történt.
Az egyes közszolgálati média szolgáltatók jegyzett tõkéjének leszállításáról hozott Kuratóriumi Határozatok alapján
a Közszolgálati Közalapítvány tulajdoni részesedést jelentõ befektetéseire 9 136 028 E Ft értékvesztést számolt amitõl a
mérlegszerinti eredménye –9 118 974 E Ft veszteség lett.

2.2.2. Céltartalék
adatok E Ft-ban
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2010

2011

4 484

0

500

0

Peres ügyekre

201 525

200 000

Összesen

206 509

200 000

Dolgozók elbocsátására
Várható költségekre

A folyamatban lévõ peres ügyek várható kötelezettségeinek összegére a jogászok által adott nyilatkozatok alapján képeztünk céltartalékot. A kimutatott céltartalék a beolvadás során került a Közalapítvány könyveibe.

1992
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2.2.3. Kötelezettségek
adatok E Ft-ban
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2010

2011

TB és költségvetési kötelezettség
Szállítói kötelezettség
Jövedelemfizetési kötelezettség
Összesen

11 119
7 246
3 950
22 315

5 560
3 052
66
22 315

Az Közszolgálati Közalapítvány 2011. december 31.-ig keletkezett kötelezettségeit 2012. január hónapban kiegyenlítésre kerültek.
2.2.4. Passzív idõbeli elhatárolások
adatok E Ft-ban
Tárgyidõszakot terhelõ költségek elhatárolása

Bank költség
Jogi tanácsadás
Könyvvizsgálat
Könyvelési számviteli szolgáltatás
MR Zrt./Mûvészeti tánc együttesek támogatása
Összesen

2010

2011

500
2 552
6 300
83 334
92 686

347
0
935
0
0
1 282

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
3.1. Értékesítés árbevétele
adatok E Ft-ban
Értékesítés árbevétele

2011

6 157
486
487
7 130

Bank költség továbbszámlázása
Egyéb költség továbbszámlázása
Telefonhasználat továbbszámlázása
Összesen
3.2. Egyéb bevételek

adatok E Ft-ban
Egyéb bevételek

KSZKA mûködési támogatása
APEH beszedésbõl származó üzembenntartási díj
Egyéb
Pályázati opció megvásárlása
Telefon-, internetkeret-túllépés
Céltartalék felhasználása
Közmédiumok mûködési támogatás továbbutalása
Mûvészeti együttes támogatásának továbbutalása
Magánszemélytõl kapott támogatása
Értékesített tárgyi eszközök árbevétele
Összesen

2010

2011

247 982
6 150
33
600
208
22 366
3 764 896

200 000
0
115
0
0
6 509
9 964 241
83 333
13
0
10 254 211

160
4 042 395
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A Közalapítvány a mûködésének fedezetét a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alaptól kapja havi rendszerességgel melynek összege fix 16 667 E Ft. A Közalapítvány tovább utalási céllal kapja az MTVA keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatók havi mûködési és az eseti céltámogatásokat, ennek 2011. évben az összege 9 964 241 E Ft .
3.3. Pénzügyi mûveletek bevételei
adatok E Ft-ban
Diszkontkincstárjegy kamata
Összesen

2010

2011

0
0

15 116
15 116

3.4. Rendkívüli bevételek
adatok E Ft-ban
Térítésmentesen kapott szolgáltatás
Összesen

2010

2011

0
0

3 983
3 983

A Közszolgálati Közalapítvány részére térítésmentes szolgáltatást (iroda és fénymásolóbérlet, postázás) biztosít számára szerzõdés alapján az MTVA.
3.5. Ráfordítások
adatok E Ft-ban
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Bér és egyéb jövedelem
Személyi jellegû kifizetés
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Értékesített eszközök könyvszerinti értéke
Közmédiumoknak továbbutalt mûködési támogatás
Egyéb ráfordítás, perköltség
Összesen

2010

2011

1 520
41 880
1 009
127 768
4 903
28 745
4 685
68
3 764 898
631
3 976 106

2 635
38 653
6 852
29 109
99 511
30 248
6 546
10 047 573
1 655
3 976 106

Tárgyévben a Közalapítvány feszített költséggazdálkodás mellett mûködött.
A költségek és ráfordítások nem lépték túl a költségvetésben tervezett költségek értékét. A munkabérnél mutatkozó
emelkedés az inflációt követõ béremelésbõl fakad.
3.6. Eredmény
adatok E Ft-ban

Összesen

2010

2011

66 288
66 288

–9 118 974
–9 118 974

A Közszolgálati Közalapítvány alapítója és egyedüli tulajdonosa a Magyar Televízió nonprofit Zrt., Duna Televízió
nonprofit Zrt., az MTI nonprofit Zrt. és a Magyar Rádió nonprofit Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1-1 db névre szóló,
forgalomba nem hozható részvény testesíti meg, melyet a Közszolgálati Közalapítvány befektetésként könyvel.

1994

A 2011. évi mérlegszerinti eredmény veszteségének oka, a nonprofit Zrt.-k elõzõ évek veszteséges gazdálkodása, valamint a 109/2010. (X. 28.) OGY határozat
következtében történt vagyonátadás miatti veszteségek az érintett közszolgálati média szolgáltatók saját tõkéjét jelentõs mértékben lecsökkenték, ezért a Közszolgálati Közalapítvány a törvényi elõírásoknak megfelelõen a befektetett eszközeire 9 136 028 E Ft értékvesztést számolt el.

4. Tájékoztató megjegyzések
4.1. Kapott támogatások kimutatása
az itt megadott adatok forintban értendõk
Hónap

Mûködési támogatás (továbbutalt)
MTV Zrt. Duna TV Zrt.
MR Zrt.
MTI
(tovább utalt) (továbbutalt)
(továbbutalt)

Mûködési támogatás
MTV Zrt.

MTV KA

DTV Zrt.

Céltámogatás
MTI

43 665 932
43 945 134

37 263 696
37 373 920

62 063 300
62 039 900

35 112 313
35 392 112

44 166 700
44 166 700

16 666 700
16 666 700

37 500 000
37 500 000

62 083 300
62 083 300

Március
Április
Május

44 151 700
44 059 494
44 166 700

37 491 000r
37 473 756
27 500 000

62 058 300
62 039 859
62 083 300

35 408 444
35 391 914
35 416 700

44 166 700
44 166 700
44 166 700

16 666 700
16 666 700
16 666 700

37 500 000
37 500 000
37 500 000

62 083 300
62 083 300
62 083 300

Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október

44 166 700
44 166 700
44 166 700
44 165 700
44 166 700

37 500 000
37 500 000
37 500 000
57 500 000
57 500 000

62 083 300
62 083 300
62 063 300
376 583 400
376 583 400

35 416 700
35 416 700
35 416 700
61 666 600
61 666 600

44 166 700
44 166 700
44 166 700
44 166 700
44 166 700

16 666 700
16 666 700
16 666 700
16 666 700
16 666 700

37 500 000
37 500 000
37 500 000
57 500 000
57 500 000

62 083 300
62 083 300
62 083 300
376 583 400
376 583 400

November
December

44 166 700
44 166 700
529 166 860

57 500 000
376 583 400
57 500 000
376 583 400
529 602 372 2 002 888 159

61 666 600
61 666 600
529 637 983

44 166 700
43 166 700
530 000 400

16 666 700
16 666 700
200 000 400

57 500 000
376 583 400
57 500 000
376 583 400
530 000 00 2 003 000 000

35 416 700
35 416 700

MTV Zrt.

MR Zrt.

379 000 000

35 416 700 1 703 142 366
35 416 700
35 416 700
388 360 500
687 275 509
35 416 700
313 360 500
35 416 700
207 000 000
35 416 700
132 000 000
61 666 600
61 666 600
132 000 000
132 000 000
61 666 600
132 000 000
61 666 600
132 000 000
530 000 000 4 338 138 875

Duna TV Zrt.

143 966 054
382 972 324

869 598 889

374 946 115

261 616 459

757 918 439 1 275 183 412
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Február

MR Zrt.

4.2. Egyéb megjegyzések

Balogh László s. k.,
elnök

Mihalcsik Éva s. k.,
fõkönyvelõ
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A Közalapítvány dolgozóinak átlagos statisztikai létszáma: 7 fõ
A Közalapítvány kuratóriumának tagjai és annak elnöke részére 2011. évben 41 284 E Ft tiszteletdíj, a Közszolgálati Testület tagjai részére 31 856 E Ft került kifizetésre.
A Közalapítvány nem végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. A Közalapítvány tevékenységébõl adódóan környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei
nem keletkeznek.
Budapest, 2012. május 17.
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Független Könyvvizsgálói Jelentés
A Közszolgálati Közalapítvány tulajdonosának
Elvégeztük a Közszolgálati Közalapítvány mellékelt 2011. évi egyszerûsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerûsített éves beszámoló a 2011. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 1 448 254 E Ft, a mérleg szerinti eredmény –9 118 974 E Ft (veszteség) –, és az ezen
idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az
egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.
A vezetés felelõssége az egyszerûsített éves beszámolóért
A vezetés felelõs az egyszerûsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történõ elkészítéséért és valós bemutatásért, valamint az olyan belsõ
kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetõvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredõ
lényeges hibás állításoktól mentes egyszerûsített éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelõssége
A mi felelõsségünk az egyszerûsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos
etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerûsített éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások – beleértve az
egyszerûsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is –
a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerûsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy
a vállalkozás belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés által készített számviteli becslések
ésszerûségének, valamint az egyszerûsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
Záradék (vélemény)
A könyvvizsgálat során a Közszolgálati Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített
éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Közszolgálati Közalapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
Budpest, 2012. május 17.
Siklós Márta s. k.,

Siklós Márta s. k.,

Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft.
1027 Budapest, Kapás u. 6–12.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001297

bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003610
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Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az emberi erőforrások minisztere a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a:
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
rektori megbízatásának ellátására.
A megbízás 2013. január hó 1. napjától 2017. december hó 31. napjáig, 5 éves időtartamra szól.
A rektori megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– határozatlan időre szóló, teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony egyetemi tanári munkakörben [Ftv. 29. § (7)],
– az egyetem oktatási, képzési profiljába tartozó egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,
– felsőoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– több éves felsőoktatási magasabb vezetői gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű idegennyelv-ismeret,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– mind a tudományos életben, mind pedig a tudományterületén kiemelkedő eredmények, továbbá hazai és nemzetközi elismertség.
A rektor feladata a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az egyetem irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem szakszerű és törvényes működésének biztosítása,
– az egyetem képzési, tudományos, kutatási, innovációs, igazgatási, gazdasági és szolgáltató tevékenységének irányítása,
– a karok, és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek
munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti
– rendelkezés,
– hazai és nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása és bővítése.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, akinek
– határozott elképzelése van az egyetem fejlesztésére, menedzselésére, ismertségének és hagyományainak
megőrzésére, ezek további elmélyítésére, az egyetem gazdálkodásában a hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– oktatási, tudományos kutatási szakmai munkáját, eddigi vezetői tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját
(rektori program),
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti alkotások jegyzékét, továbbá az azokra történő hivatkozások és
idézettség jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabály és az
egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról nyilatkozat.
Illetmény és juttatás:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 36.§-ának rendelkezései az irányadók.
A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) 2012. június 11-én történt megjelenést követően 2012. július 20-áig kell ajánlott küldeményként benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati
példányban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázatról bővebb felvilágosítást az intézményben dr. Merényi Mária főtitkár ad. [Cím: 9400 Sopron, BajcsyZsilinszky u. 4., telefon: 36 (99) 518-128]
A pályázat benyújtási határideje: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem rektori megbízatására”.
Dr. Kis Norbert s. k.,

Balog Zoltán s. k.,

helyettes államtitkár

emberi erőforrások minisztere

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb 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

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.

1998
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ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
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

Abaújszántó Óvoda
és Egységes ÓvodaBölcsőde Tagintézménye
Boldogkőújfalu
3884 Boldogkőújfalu,
Kiss I. u. 8.

Főiskolai, óvodapedagógusi v, pedagógusszakvizsga, legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. júl. 16.
Pehi: 2012. aug. 22.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, szakmai ön, vpr és
fejlesztési program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, elektronikus úton:
Kocsis Józsefné részére a
szantoiovi@gmail.com
e-mail címen keresztül,
személyesen: Kocsis Józsefné, 3881 Abaújszántó,
Jászay tér 10.

Abaújszántó Óvoda
és Egységes
Óvoda-Bölcsőde
3881 Abaújszántó,
Jászay tér 10.

Abaújszántó Óvoda
és Egységes
Óvoda-Bölcsőde
Tagintézménye
Boldogkőváralja
3885 Boldogkőváralja,
Kossuth u. 39.
Lf: a Közokt.tv. és a
Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint a
tagintézmény vezetése, az
alapító okiratban meghatározott alaptevékenységek szakszerű és törvényes működtetése.
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Pc: Abaújszántói Óvoda
és Egységes
Óvoda-Bölcsőde
3881 Abaújszántó,
Jászay tér 10.
f: tel.: (47) 330-027.
Budapest Főváros
IX. Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Képviselő-testülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.

Napfény Óvoda
1098 Budapest,
Napfény u. 4.

Felsőfokú óvodapedagógusi v, legalább öt év
óvodapedagógus-munkakörben eltöltött szgy,
óvodapedagógus-munkakörben fennálló határozatlan idejű alkalmazás
vagy a megbízással történő határozatlan idejű
alkalmazás, közoktatásvezetői v. vezető óvodapedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. szept. 15.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr, mely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását
célzó fejlesztési elképzeléseket, szakmai ön, mely a
szgy meglétét alátámasztja,
om, b, hozzájáruló nyilatkozat harmadik személy
betekintéséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: két azonos szövegű
és mellékletű eredeti példányban (1 példányt nem
kell összefűzni), valamint
egy, az eredetivel megegyező példányban CD-n, postai
úton kell benyújtani.
Pc: Budapest Főváros
IX. Kerület
Ferencváros
Polgármesteri Hivatal
jegyzője
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Csomád Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2161 Csomád,
Kossuth Lajos út 69.

Csomád Község
Napsugár Napközi
Otthonos Óvoda

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú
óvodapedagógusi v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
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Gyulakeszi
Községi Önkormányzat
8286 Gyulakeszi,
Kossuth Lajos u. 55.

2

Gyulakeszi Óvoda
8286 Gyulakeszi,
Kossuth Lajos u. 76.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel
a Közokt.tv.-ben,

3
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Előny: közoktatás-vezetői szakvizsga, szlovák
nemzetiségi óvodapedagógus-oklevéllel való
rendelkezés [Közokt.tv.
17. § (3) bek.] vezetői
tapasztalat, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben
szerzett szgy.

Pehi: a véleményezési határidő 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 anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyílt ülésen való előkészítéséhez és elbírálásához
hozzájárul, az intézmény
vezetésére vonatkozó program bemutatása, szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
együtt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, lezárt
borítékban, egy darab eredeti példányban, „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani úgy, hogy a pályázat
részét képező dokumentumok – az esetleges kísérőlevéllel együtt – egymással
egybefűzve legyenek.
Pc: Klement János
polgármester
Csomád Község
Polgármesteri Hivatala
2161 Csomád,
Kossuth Lajos út 69.
A pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatás
megadása, illetve az intézmény megismerésének
lehetősége:
f: Klement János polgármester .
Tel.: (28) 566-511.

Főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógusmunkakörben eltöltött
legalább öt év szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
közoktatás-vezető és
pedagógus-szakvizsga,
a közalkalmazotti jog-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás
2017. aug. 15-éig,
határozott időre szól.
Pbhi: 2012. júl. 5.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az érvényes
pályázatokat benyújtók
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Máriapócs Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4326 Máriapócs,
Kossuth tér 1.

2

3

2001
4

a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben
foglaltakra.

viszony létesítéséhez
jogszabályban előírt
feltételek.

bizottsági és testületi meghallgatását követően a képviselő testület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
om, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a pályázat
anyagát megismerhetik, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó előterjesztés
nyilvános vagy zárt ülés
keretében tárgyalandó.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, az adatbázisban szereplő azonosítószámmal, valamint a beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Gyulakeszi
Községi Önkormányzat
8286 Gyulakeszi,
Kossuth Lajos u. 55.
f: Tóth József polgármester.
Tel.: (30) 743-1131.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Gyulakeszi Települési Önkormányzat hirdetőtábla:
2012. június 1.
NKI internetes honlap:
2012. június 5.

Máriapócs
Napközi Otthonos Óvoda
4326 Máriapócs,
Kossuth tér 12.

Főiskola, az óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett
szgy, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

ÁEI: 2013. jan. 1.
A vezetői megbízás 2018.
aug. 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. okt. 30.
Pehi: 2012. dec. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Korm. rendelet
alapján bírálja el.

Lf: az intézmény rendeltetésszerű működésének
biztosítása, az intézményben folyó szakmai munka
feltételeiről való gondoskodás, vezetői irányítás.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, vpr, b, hiteles om, szgy
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal, valamint a munkakör megnevezésével: „óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Máriapócs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
4326 Máriapócs,
Kossuth tér 1.
A képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd,
Városház tér 1.

Sajóvárkonyi–Táblai
Összevont Óvoda
3600 Ózd,
Tétény vezér u. 1.
Petőfi Úti–
Csépányi
Összevont Óvoda
3600 Ózd,
Petőfi út 26–28.

Rábapordány Község
Önkormányzata
9146 Rábapordány,
Ady E. u. 1.

Napközi Otthonos Óvoda
9146 Rábapordány,
Gévay Wolff Lajos u. 4.

Főiskola, óvodapedagógus v. és pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év szgy óvodapedagógusként.

ÁEI: 2012. nov. 1.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján való megjelenéstől számított 30 nap, illetve
2012. júl. 2.
Pehi: 2012. okt. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om, szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, b.
Pc: Ózd Városi
Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Művelődési
és Sport Osztály
3600 Ózd,
Városház tér 1.

Főiskola, óvodapedagógus-szakvizsga, közoktatás-vezetői szakképzettség, szgy a Közokt.tv.
18. § 1. C. pontja alap-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott időre,
öt évre szól.
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Lf:
Napközi Otthonos Óvoda
intézmény óvodavezetői
feladatok ellátása, jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően.

3

ján, pedagógus-munkakörben szerzett szgy
– legalább öt év szgy –,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség.

2003
4

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: nevelési,
oktatási intézményben,
óvodapedagógusmunkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással
egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 18.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b., vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
továbbá a vpr-t igazoló om,
adatkezelési nyilatkozat
arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a
pályázatba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban (egy
eredeti, egy másolati) postai
úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal, valamint a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, illetve személyesen: Pásztorné Szakács
Gabriella polgármester,
9146 Rábapordány,
Ady Endre u. 1.
Pc: Rábapordány Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
9146 Rábapordány,
Ady Endre u. 1.
f: Pásztorné Szakács
Gabriella polgármester.
Tel.: (96) 273-378.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 18.
Rábapordány Község Önkormányzat honlapja:
www.rabapordany.hu
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Szomód Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2896 Szomód,
Fő u. 23.

Százszorszép Óvoda
2896 Szomód,
Temető u. 16/B

Felsőfokú iskolai – óvodapedagógusi v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy, nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg vállalja a pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: 2012. júl. 1.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, vpr a képesítések és a szgy igazolására
vonatkozó om, szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések,
nyilatkozat, hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
beleegyezik-e a vezetői
megbízás adásának nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
Pc: Szomód Körjegyzőség
2896 Szomód,
Fő u. 23.

Községi Önkormányzat
2652 Tereske,
Kossuth út 94.

Óvoda és Általános Iskola
Integrációs
Bázisintézmény
2652 Tereske,
Kossuth út 84.

Főiskola, tanárképző
főiskola, vezetői – legalább öt év feletti –
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 20.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestületi döntés a tantestület
állásfoglalásának
megismerésével.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, szakmai ön, om, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat anyagát megismerhessék a véleményezésre és döntésre jogosultak.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-

Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogkörök
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy az
intézmény szabályzata
nem utal más hatáskörébe.
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zati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(49/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Községi Önkormányzat
Tereske
2652 Tereske,
Kossuth út 94.
f: Urbán Pál
Tel.: (35) 359-234.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga vagy a
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos
fokozat vagy a szakképzettséghez kapcsolódó
szakterületen szerzett
doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím,
illetve a Közokt.tv.
128. §-ának (9) bekezdésében meghatározottak,
legalább nyolc év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, legalább
öt év oktatási intézményben szerzett vezetői
gyak. (a Korm. rendelet
5. §), a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalma-

ÁEI: 2012. szept. 17.
A vezetői megbízás 2016.
szept. 17-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 11.
Pehi: 2012. szept. 14.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidőn
túli, valamint a pályázati
feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelenként az előkészítő bizottság a pályázó részére viszszaküldi. A határidőre benyújtott pályázatok elbírálása a beadási határidőtől
számított 60 napon belül
történik a jogszabályokban
meghatározott vélemények
figyelembevételével. Az
igazgatótanács a pályázókat
személyesen meghallgatja,
ezt követően – a vidékfejlesztési miniszter előzetesen
kért egyetértésével – dönt.
A döntésről a pályázók
írásban kapnak értesítést.

VM Közép-Magyarországi
Agrár-szakképző Központ,
Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari
Szakképző Iskola,
Kollégium
és VM Gyakorlóiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 4/B

VM KASzK,
Szakképző Iskola
– Táncsics Mihály
Mezőgazdasági
Szakképző Iskola,
Kollégium
és VM Gyakorlóiskola
2600 Vác,
Telep u. 4.
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zás, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési
engedély, büntetlen
előélet.
Előny: tangazdaság működtetésével kapcsolatos
tapasztalatok, gyakorlóiskolai tapasztalat, szakmai (agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel, idegen
nyelv ismerete, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, a fenntartó költségvetési és
pénzügyi rendszerében
való jártasság.

Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő
végrehajtásáról szóló
70/2011. (VII. 26.)
VM rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön, az eddigi munkahelyek, munkakörök
feltüntetésével, a szakmai
munka részletes ismertetésével, om, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, b,
orvosi igazolás, amellyel a
pályázó a vezetői beosztás
ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja, nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat, amelyben vállalja, hogy
igazgatói megbízása esetén
a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárást lefolytatja. hiánypótlásnak a pályázati határidő lejártáig, valamint a
végzettséget bizonyító okiratok tekintetében az elbírálásig helye van abban az
esetben, ha azokat a pályázó
az elbírálásig megszerzi.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(Felv/5/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani és elektronikus
úton VM KASzK részére a
gyongyi.olah@fvmkaszk.hu
címen keresztül.
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Pc: VM
Közép-Magyarországi
Agrár-szakképző Központ,
Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari
Szakképző Iskola,
Kollégium
és VM Gyakorlóiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 4/B.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
www.kozigallas.hu
VM KASzK Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola,
Budapest honlapja,
Kormányzati portál.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
VM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ
honlapon szerezhet.
Bácsalmás Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6430 Bácsalmás,
Gr. Teleki József u. 4–8.

Hunyadi János
Gimnázium és Szakiskola
6430 Bácsalmás,
Szent János u. 5.
Lf: a közokt. törvényben
és a hatálybalépését követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben és
a hozzájuk kapcsolódó
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
egyetem, a Közokt.tv.
16–18. §-ban foglaltaknak való megfelelés,
legalább öt év szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 25.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, om, b, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló
testület a személyét érintő
ügy tárgyalásakor nyílt ülést
tartson, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt szemé-
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lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(4206/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva, vagy
személyesen: Németh Balázs polgármester, 6430
Bácsalmás, Gr. Teleki József u. 4–8.
Pc: Bácsalmás Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6430 Bácsalmás,
Gr. Teleki József u. 4–8.
f: Németh Balázs.
Tel.: (79) 541-455.
A pályázat további megjelenésének helye:
Bácsalmás város honlapja:
www.bacsalmas.hu
Bácsalmás Városi Hírek
Csomád Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2161 Csomád,
Kossuth Lajos út 69.

Csomád Község
Esztergály Mihály
Általános Iskola

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú
pedagógus iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga megléte.
Előny: közoktatás-vezetői szakvizsga, vezetői
tapasztalat, legalább
ötéves pedagógus-munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig öt nevelési
évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő
30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om, b,
arról szóló nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában
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: levélpostai külde-
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ményként, lezárt borítékban, egy darab eredeti példányban „Iskolaigazgatói
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani úgy, hogy a
pályázat részét képező dokumentumok – az esetleges
kísérőlevéllel együtt – egymással egybefűzve
legyenek.
Pc: Klement János
polgármester
Csomád Község
Polgármesteri Hivatala
2161 Csomád,
Kossuth Lajos út 69.
A pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatás
megadása, illetve az intézmény megismerésének
lehetősége:
f: Klement János polgármester.
Tel.: (28) 566-511.
Csurgó Város
Képviselő-testülete
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.

Csurgói Általános Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Óvoda
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat-Nevelési
Tanácsadó
8840 Csurgó,
Kossuth L. u. 3.
Lf: a Közokt.tv. 54. §-a
szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti
feladatok ellátása.

Magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozott időre
szóló alkalmazás, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, az intézmény
alapfeladatainak megfelelő iskolai v, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan becsatolása,
másodszor és további
alkalommal történő

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
(heti 40 óra).
Pbhi: 2012. júl. 9.
Pehi: várhatóan 2012. júl.
31-éig.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a
Korm. rendelet 5. §-a szerinti véleményezést és a
pályázók meghallgatását
követően Csurgó város
képviselő-testülete dönt.
Illetmény, juttatás a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, közjegyző
által hitelesített om, vpr a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, szgy igazolása, b, nyilatkozatot arról, hogy
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Szomód Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2896 Szomód,
Fő u. 23.

2

Íriszkert
Általános Iskola Szomód
2896 Szomód,
Temető u. 16/A
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megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézmény
vezetői szakképzettség
[Közokt.tv. 18. § (1) bek.
b) pontja].
Előny: oktatási intézmény
vezetői munkakörben
szerzett szgy (ennek
igazolása szükséges),
legalább 1–3 év vezetői
tapasztalat.

a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat amelyben a pályázó
hozzájárul a teljes anyagának, valamint az abban
szereplő személyes adatainak harmadik személy által
történő megismeréséhez a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy vele szemben a Kjt.
41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(3235/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével
„Oktatási-nevelési intézmény igazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen: dr. Kovács Tamásné
címzetes főjegyző, 8840
Csurgó, Széchenyi tér 2.
Pc: Csurgó Város
Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
f: Vörös Mátyás oktatásikulturális referens.
Tel.: (82) 571-014.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Csurgó város honlapja.

Felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy, nevelési-oktatási

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: 2012. júl. 11.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
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intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg vállalja a pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazást, másodszor
és további alkalommal
történő megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar
állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, vpr, om,
szgy igazolása, szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések,
nyilatkozat, hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó beleegyezik-e a
vezetői megbízás adásának
nyilvános ülésen való tárgyalásához.
Pc: Szomód Körjegyzőség
2896 Szomód,
Fő u. 23.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv
1

Dég Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
8135 Dég,
Kossuth Lajos u. 17.

Meghirdetett munkahely
2

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

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

Felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkaköre kinevezhető.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2013.
júl. 1-jéig, határozott
időre szól.
Pbhi: 2012. jún. 22.
Pehi: 2012. júl. 31.
A véleményezési eljárás
határideje: 2012. júl. 25.
A pályáztató fenntartja
magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai életrajz, vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel együtt.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, om, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, az adatbázisban szereplő azonosítószámmal (90-4/2012.),
valamint a munkakör meg-

2012

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

13. szám
4

nevezésével: „ÁMK
igazgató” ellátva, vagy
személyesen: Gárdonyi
Sándorné polgármester
részére kell benyújtani.
Pc: Dég Község
Önkormányzata
8135 Dég,
Kossuth Lajos u. 17.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
polgármesteri hivatal
hirdetőtáblája.
Orosháza Város
Önkormányzata
5900 Orosháza,
Szabadság tér 4–6.

Liszt Ferenc
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
5900 Orosháza,
Vörösmarty u. 3/A
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok
gyakorlása, döntéshozatal.

Főiskola, jogszabályban
előírt képesítés, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 2.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
b, hiteles om, írásos nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a véleményezésre
jogosultak a pályázat tartalmát megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(Tk 278/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Orosháza Város
Önkormányzata
5900 Orosháza,
Szabadság tér 4–6.
f: Szűts Gézáné.
Tel.: (68) 413-022/121.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.oroshaza.hu honlapon
szerezhet.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap
Orosháza város honlapja.
Justh Zsigmond
Városi Könyvtár
5900 Orosháza,
Kossuth Lajos u. 1.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok
gyakorlása, döntéshozatal.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 2.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
b, hiteles om, írásos nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a véleményezésre
jogosultak a pályázat tartalmát megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(Tk 280/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Orosháza Város
Önkormányzata
5900 Orosháza,
Szabadság tér 4–6.
f: Szűts Gézáné.
Tel.: (68) 413-022/121.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.oroshaza.hu honlapon
szerezhet.
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A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap
Orosháza város honlapja.
Répcelak Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9653 Répcelak,
Bartók B. u. 38.

Bölcsőde
és Idősek Klubja
Összevont Intézmény
9653 Répcelak,
József A. u. 20/A

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. számú
mellékletében, illetve a
15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletében előírt
felsőfokú szakirányú v,
legalább öt év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szgy,
szociális szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. okt. 9.
A vezetői megbízás
2017. okt. 8-ig öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben, valamint az Oktatási és
Kulturális Közlönyben
történő megjelenést követő
30 nap. A pályázat megjelentetésének időpontját
illetően az a közlöny az
irányadó, amelyik később
teszi közzé a pályázati hirdetményt.
A pályázat elbírálásának
rendje: a pályázatokat a
pályáztató által összehívott
háromtagú bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat
személyesen hallgatja meg,
a pályázati meghallgatásról
jegyzőkönyvet készít.
A bizottság a megfelelő
pályázatokat a véleményével együtt a pályázatok
elbírálásra jogosult szerv
elé terjeszti. A javaslatok
alapján Répcelak város
önkormányzatánakképviselő-testülete dönt,
mint munkáltató.
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, om, szociális szakvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
amennyiben a pályázó nem
rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától
számított kettő éven belül
megszerzi és hitelt érdemlően igazolja a 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 6. §
(7) bekezdése szerint, b.,
munkáltatói igazolás – a
pályázati feltételeknél meghatározott – legalább ötéves
szakmai gyakorlatról, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
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hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagát az eljárásban részt
vevők megismerhetik, abba
betekinthetnek, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul-e a pályázat
nyilvános testületi ülésen
történő tárgyalásához, a
személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet alkalmazási
körébe tartozó munkakör,
vezetői, magasabb vezetői
megbízás esetén a pályázó
nyilatkozatát, amely szerint
a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb
vezetői megbízás esetén
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Pc: Dr. Németh Kálmán
Répcelak város
polgármestere
Polgármesteri Hivatal
9653 Répcelak,
Bartók B. u. 38.
Téti Kistérségi Sokoróaljai
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
9100 Tét,
Fő u. 94.

Téti Kistérség
Egységes Pedagógiai
Szakszolgáltat Intézmény
9135 Rábaszentmihály,
Béke u. 37.
Lf: a közoktatási intézmény vezetője felelős

Főiskola, legalább 1–3
év szakmai tapasztalat,
gyakorlott szintű
MS Office (irodai alkalmazások), gyakorlott
szintű MS Windows
NT/2000/XP, gyakorlott
szintű internetes alkal-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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az intézmény szakszerű és
törvényes működtetéséért,
a költséghatékony gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat az
intézmény dolgozói felett
és dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

mazások, gyakorlott
szintű levelező rendszerek (LotusNotes,
Outlook), „B” kategóriás
jogosítvány, főiskolai v,
képesítési követelmények a 4/2010 OKM
rendelet 3. §-a alapján,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: egyetem, pszichológia.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű szervezőkészség, megnyerő,
empatikus személyiség.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 20.
Pehi: 2012. júl. 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel kibővített program,
szakképzettséget igazoló
dokumentum másolata,
pedagógus-szakvizsga,
vagy azzal egyenértékű
vizsga meglétét igazoló om,
b, adatkezelési nyilatkozat
arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők
a pályázat tartalmát
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(87-1/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„gyógypedagógus/
pszichológus” ellátva
kell benyújtani,
vagy elektronikus úton
Tóth Márta részére a
martha.toth@sokoroalja.hu
e-mail címen keresztül,
vagy személyesen: Tóth
Márta, Győr-Moson-Sopron
megye, 9100 Tét, Fő u. 94.
f: Tóth Márta.
Tel.: (96) 561-008.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 19.
Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapja
www.sokoroalja.hu
2012. máj. 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.sokoroalja.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.sokoroalja.hu honlapon szerezhet.
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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
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
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, dajka
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Karácsony György
Utcai Óvoda
4029 Debrecen,
Karácsony György u. 4–6.
Tel.: (52) 422-077

1

Óvodapedagógus
(határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony)

Felsőfokú, szakirányú v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 15.
Pc: Perecsényiné
Csötönyi Anikó
óvodavezető
4029 Debrecen,
Karácsony György u. 4–6.

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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Napközi Otthonos Óvoda
6782 Mórahalom,
Egyenlőség u. 19.

Rákóczi úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 30.

2

3
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2 fő óvodapedagógus

Óvodapedagógusi v.
Előny: helyi lakos, pályakezdő.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás egy év határozott időre szól.
Pbhi: 2012. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b.

2 fő dajka gondozási,
takarítási teendők
ellátására

Előny: dajka v, szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás egy év határozott időre szól.
Pbhi: 2012. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b.

Pedagógus–tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
terapeuta

Felsőfokú iskolai v,
jártasság a sajátos nevelési igényű gyermekek
gondozásában, legalább
3–5 év szakmai
tapasztalat.

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.

dajka

Középfokú képesítés,
dajkaképző, gyermekek
ellátásában szerzett legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat.

óvodapedagógus

Főiskola – óvodapedagógus, óvodai nevelésben szerzett a komplex
prevenciós program
alapján végzett óvodapedagógiai munka, legalább öt év feletti szakmai
tapasztalat.
Tanító, tanár

A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bihari János Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
2740 Abony,
Kálvin u. 1.

Zongoratanár
(főállású, részmunkaidős)

Zeneművészeti Főiskola

ÁEI: 2013. szept. 1.
Pbhi: folyamatos
Pehi: folyamatos
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
szl. megoldható.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b., szakmai ön.
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A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Bakosné Kocsi Judit
igazgató
Egressy Béni
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény,
Zeneművészeti
Szakközépiskola
és Ének-Zenei Gimnázium
1211 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc
u. 121–123.
Tel.: (30) 981-1237
e-mail:
iskola@egressybeni.hu
(Boráros tértől 8 percre)

Klasszikusgitár-tanár

Szakirányú egyetemi
vagy főiskolai v.

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.

jazzgitártanár
jazz-ének tanár
zongoratanár
testneveléstanár

szakirányú egyetemi v.

földrajz–biológia tanár
rajz–művészettörténet
tanár
német–angol tanár
magyar–bármely szakos
tanár

Kossuth Lajos Szakiskola
9300 Csorna,
Kossuth L. u. 30.
Tel.: (96) 261-460

Fémipari szakoktató

Felsőfokú + forgácsoló
szakképesítés

ÁEI: 2012. aug. 27.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: 2012. aug. 15.

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.

Matematika–fizika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v, matematika–
fizika szakos középiskolai tanár, legalább öt év
szgy középfokú oktatási
intézményben, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, kötelességtudat,
önálló munkavégzésre
való képesség.
Előny: pedagógusszakvizsga, angol nyelv
ismerete.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
heti 40 óra.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. júl. 17.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, ön.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munkakör megnevezésével:
„matematika–fizika szakos
középiskolai tanár” megjelöléssel ellátva kérjük benyújtani.

Lf: 9–13 évfolyamos gimnáziumi tanulók matematika–fizika tantárgy oktatása, a későbbiekben
emelt szintű matematika
tantárgy oktatása.
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Pc: Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Debrecen Megyei Jogú
Város honlapja,
Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatal
4024 Debrecen,
Kálvin tér 11.
NKI internetes honlap:
2012. május 22.
portal.debrecen.hu:
2012. május 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.tagdebr.sulinet.hu
honlapon szerezhet.
Angol–német szakos
középiskolai tanár
Lf: 9–13 évfolyamos
gimnáziumi tanulók
angol–német tantárgy
oktatása.

Egyetemi v, angol–
német szakos középiskolai tanár, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, kötelességtudat,
önálló munkavégzésre
való képesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
heti 40 óra.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. júl. 17.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, ön.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munkakör megnevezésével:
„angol–német szakos középiskolai tanár” megjelöléssel ellátva kérjük
benyújtani.
Pc: Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Debrecen Megyei Jogú
Város honlapja,
Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatal
4024 Debrecen,
Kálvin tér 11.
NKI internetes honlap:
2012. május 22.
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portal.debrecen.hu:
2012. május 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.tagdebr.sulinet.hu
honlapon szerezhet.
Bánki Donát Gimnázium
és Szakközépiskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi M. u. 2.

Műszaki tanár

Szakirányú egyetemi,
illetve főiskolai v.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
f: Gyöngyössy Csaba
igazgató.
Tel.: (25) 412-247.

Fáy András
Református
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
2217 Gomba,
Iskola u. 2.
Tel/fax: (29) 433-261

Rajz, földrajz, fizika
szakos tanár

Főiskolai v.

f: tel.: (29) 433-261,
(70) 510-0825
e-mail:
iskola@gomba.hu

Körzeti Általános Iskola
és Óvoda
8725 Iharosberény,
Hársfa u. 3.

Informatika
rajz

Felsőfokú v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban.
Tel./fax: (82) 594-040.
Pc: Horváth Zsolt igazgató

Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
6120 Kiskunmajsa,
Csontos Károly u. 2.

Ének–bármely szakos
tanár

Főiskolai ének–bármely
szakos tanár, büntetlen
előélet, római katolikus
egyházhoz való tartozás.

ÁEI: 2012. aug. 27.
(rész/teljes munkaidő
esetén),
2012. szept. 1.
(óraadói alkalmazás
esetében).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
óraadói, illetve másik szaktól függően rész/teljes munkaidős foglalkoztatás tárgyalás alapját képezheti.
Pbhi: 2012. júl. 30.
Pehi: 2012. aug. 21.
Illetmény, juttatás: a
2012/2013. tanévben még a
Kjt. rendelkezései az irányadók. szl. nincs.
A munkáltató egyházi jogi
személy.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, római katolikus

Lf: ének tantárgy tanítása,
iskolai énekkar vezetése.
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egyházhoz való tartozást
igazoló dokumentumok (pl.
keresztlevél, esetleg lelkipásztori ajánlás stb.) ön.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen,
vagy postai úton,
vagy elektronikus úton
(szentgellert91@freemail.hu)
címre kell benyújtani.
Pc: Szent Gellért
Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
6120 Kiskunmajsa,
Csontos Károly u. 2.
f: tel.: (77) 482-383.
Nagykőrösi
Kolping Katolikus
Általános Iskola
2750 Nagykőrös,
Mentovich u. 2.
e-mail:
nk.kolping@gmail.com
Tel.: (53) 552-024

Angol szakos tanár

Szakirányú befejezett
főiskola, érvényes diploma, katolikus vallás,
rendezett magánélet.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
de a Munka Törvénykönyve
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
ön, om.
Pc: Ballai Ottó igazgató

informatika szakos óraadói tanári állás
(7–8. osztályban)

Mezőkovácsházi
Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
5800 Mezőkovácsháza,
Hősök tere 6.
Tel.: (68) 381-796

Logopédus
(teljes állás,
határozatlan időre)

ÁEI: 2012. szept. 1.
A munkaviszony időtartama: első év határozott idejű
munkaszerződés, ami letelte
után meghosszabbítható,
illetve határozatlan időtartamúvá változtatható.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
de a Munka Törvénykönyve
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
ön, om.
Pc: Ballai Ottó igazgató.

Szakirányú főiskolai v.

ÁEI: 2012. aug. 27.
Pbhi: a megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a beadást követő
15 nap.
Illetmény, juttatás:
besorolás szerint.
A pályázathoz csatolni
kell: ön, b., om.
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Pc: Mezőkovácsházi
Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
5800 Mezőkovácsháza,
Hősök tere 6.
Szent Imre
Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola
és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 19.
Túróczy Zoltán
Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
és Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Luther u. 7.

Testnevelés szakos tanár
(2012/2013. tanévre)

Egyetemi v.
Egyéb feltétel: vallásos,
ennek megfelelő
életvitel.

Iskola otthonos általános
iskolai tanító–gyógypedagógus munkakör
(határozatlan idejű)

Általános iskolai tanító
munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú
iskolai v. és szakképzettség, angol műveltségterület, valamint gyógypedagógiai szakképzettség (tanulásban akadályozottak pedagógiája),
büntetlen előélet.
Egyéb feltételek: a pályázó előnyt élvez, ha
evangélikus vagy református felekezetű konfirmált pedagógus, vagy
evangélikus oktatási
intézményben eltöltött
gyakorlattal rendelkezik.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: a pályázók igazgatótanácsi meghallgatását
követő 8. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
szerinti besorolás, SZMSZ
figyelembevételével
étkezési utalvány.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, ön, részletes szakmai
ön, motivációs levél, spirituális elképzeléseket, tapasztalatokat tartalmazó
leírás, adatvédelmi nyilatkozat, melyben a pályázó
hozzájárul adatainak igazgatótanács általi megismeréséhez, lelkészi ajánlás a
pályázó gyülekezeti lelkészétől, konf. emléklap.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton
vagy e-mailben
(ks.emoke@gmail.com)
„Pályázat tanító-gyógypedagógus álláshelyre”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Határidő után beérkezett
pályázatokat nem áll módunkban befogadni.
A legesélyesebb pályázókat
igazgatótanács előtti meghallgatásra hívjuk be, melyről az érintetteket levélben
értesítjük.
Pc: Túróczy Zoltán
Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Luther u. 7.
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iskola otthonos általános
iskolai tanító–informatika
szakos tanár
(határozatlan időre)

Általános iskolai tanító
munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség,
felsőfokú informatikaszakos tanári szakképzettség, büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: a pályázók igazgatótanácsi meghallgatását
követő 8. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
szerinti besorolás, SZMSZ
figyelembevételével étkezési utalvány.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, ön, részletes szakmai
ön, motivációs levél, spirituális elképzeléseket, tapasztalatokat tartalmazó
leírás, adatvédelmi nyilatkozat, melyben a pályázó
hozzájárul adatainak igazgatótanács általi megismeréséhez, lelkészi ajánlás a
pályázó gyülekezeti lelkészétől, konf. emléklap.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton
vagy e-mailben
(ks.emoke@gmail.com)
„Pályázat tanító–informatika
szakos tanári álláshelyre”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Határidő után beérkezett
pályázatokat nem áll módunkban befogadni.
A legesélyesebb pályázókat
igazgatótanács előtti meghallgatásra hívjuk be, melyről az érintetteket levélben
értesítjük.
Pc: Túróczy Zoltán
Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
és Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Luther u. 7.

Biológia–kémia szakos
tanár (határozatlan időre)

Biológia–kémia szakos
tanári munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség, büntetlen
előélet.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: a pályázók igazgatótanácsi meghallgatását
követő 8. nap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. szerinti besorolás,
SZMSZ figyelembevételével étkezési utalvány.
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A pályázathoz csatolni kell:
om, b, ön, részletes szakmai
ön, motivációs levél, spirituális elképzeléseket, tapasztalatokat tartalmazó
leírás, adatvédelmi nyilatkozat, melyben a pályázó
hozzájárul adatainak igazgatótanács általi megismeréséhez, lelkészi ajánlás a
pályázó gyülekezeti lelkészétől, konf. emléklap.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton
vagy emailben
(ks.emoke@gmail.com)
„Pályázat biológia–kémia
szakos tanári álláshelyre”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Határidő után beérkezett
pályázatokat nem áll módunkban befogadni.
A legesélyesebb pályázókat
igazgatótanács előtti meghallgatásra hívjuk be, melyről az érintetteket levélben
értesítjük.
Pc: Túróczy Zoltán
Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Luther u. 7.
Szegedi
Műszaki
és Környezetvédelmi
Középiskola
és Szakképző Iskola
6724 Szegted,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-751
Fax: (62)558-755

2 fő műszaki/mérnök
tanár (környezetvédelmi
mérnök és vízügyi/
vízgazdálkodási mérnök)

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri u. 5.
Tel.: (47) 552-094

szakoktató (pincér–
szakács szakterület kollégiumi nevelőtanár/nő)

ÁEI: 2012. aug. 27.
Pbhi: 2012. júl. 13.
Pehi: 2012. aug. 13.
A pályázathoz csatolni kell:
om, ön.

A munkakör Vízügyi
technikus és Természetvédelmi és környezetvédelmi technikus szakmai
tárgyak elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatására irányul.
ÁEI: 2012. aug. 15.
f: iskola igazgatója.
Tel.: (47) 552-094.
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Bozzay Pál
Általános Iskola
8251 Zánka,
Iskola u. 6.
Tel.: (87) 468-035,
(30) 835-1470
Fax: (87)568-103
e-mail:
bozzay@zanka.hu

2
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3

Matematika–informatika
vagy matematika–
bármely szakos tanár
(teljes munkaidő, határozatlan időre, egy év
próbaidővel)

4

Szakirányú tanári v.
Előny: több szak.

ÁEI: 2012. aug. 27.
Pbhi: 2012. júl. 20.
Pehi: 2012. aug. 1.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, motivációs
levél, om, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc: Horváth Lajos
iskolaigazgató.

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2011. évi közhasznú eredménykimutatása
Székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044426
KSH azonosítószám: 12519718-9004-573-01
MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)
2011. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám
a
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A tétel megnevezése
b
A.) Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.–09. sorok)
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyon értékű jogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.–17. sorok)
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
(19.–25. sorok)
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

Előző év
2010. 12. 31.
c
12 431 089
8 246

Előző év(ek)
módosításai
d
0
0

7 534
712

12 422 843
10 958 378
1 036 642
416 651

6 815
140

0

11 172
0

0

Tárgyév
2011. 12. 31.
e
11 997 208
6 955

11 990 253
10 892 795
726 059
359 958
11 441
0

0

0
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Sorszám
a
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

A tétel megnevezése
b
Egyéb tartós részesedés
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
v.álló v.-ban
Egyéb tartósan adott kölcsön
Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B) Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)
I. KÉSZLETEK (28. -33. sorok)
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
Növendék, hízó- és egyéb állatok
Késztermékek
Áruk
Készletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK (35.–39. sorok)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
(vevők)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Követelések egyéb részesedési
v.lévő vállalk.-al szemben
Váltókövetelések
Egyéb követelések
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.–44. sorok)
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Egyéb részesedés
Saját részvények, üzletrészek
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.–47. sorok)
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
C) Aktív időbeli elhatárolások (49.–51. sorok)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOR)

Előző év
2010. 12. 31.
c

2027
Előző év(ek)
módosításai
d

89 707
11 742
31

Tárgyév
2011. 12. 31.
e

0
0

11 711

113 512
11 741
34

11 707

53 303

0

12 254

43 356
21 493

41 049
0

0

24 662
3 413
21 249
6 182
1 808
4 374

0

12 526 978

0

0

21 863
0

58 415
1 339
57 076
6 864
168
6 696
12 117 584

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)
2011. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

53.
54.
55.
56.
57.
58.

D)
I.

Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
JEGYZETT TŐKE
54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (–)
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK

Előző év
2010. 12. 31.
c
10 383 574
13 200 000

1 226 000
–3 792 133

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
2011. 12. 31.
e
0

10 220 382
13 200 000

1 226 000
–4 042 426
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Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.
70.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E) Céltartalékok (63.–65. sorok)
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.–70. sor)
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v. szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési v.lévő v.sz.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(72.–79. sorok)
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Átváltható kötvények
Tartozások kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési v.levő váll.-al sz.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.–89. sorok)
Rövid lejáratú kölcsönök
81.sorból: az átváltoztatható kötvények
Rövid lejáratú hitelek
Vevőktől kapott előlegek
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Váltótartozások
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r.v.-ban lévő váll.sz.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív időbeli elhatárolások (91.–93. sorok)
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott bevételek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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Előző év
2010. 12. 31.
c

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
2011. 12. 31.
e

–250 293
0

0

–163 192
0

172 782

0

122 779

5 375

0
0

5 375

5 375
167 407

0

0
95 861

5 375
117 404

0
76 554

71 546
1 970 622
22 314
68
1 948 240
12 526 978

0

0

40 850
1 774 423
43 920
2 355
1 728 148
12 117 584

Közhasznú eredménykimutatás
adatok E Ft-ban
Tétel megnevezése
A)
1.

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb

Előző év
2010. 12. 31.

Előző év(ek)
módosításai
0

0

Tárgyév
2011. 12. 31.
1 913 845
1 419 454
1 244 596
1 193
0
173 665
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Előző év
2010. 12. 31.

Tétel megnevezése
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
B)
C)
D)

E)

F)
G)
H)
I)
J)

2029

Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Aktivált saját teljesítmények értéke
a) saját előállítású eszközök aktivált értéke
b) saját termelésű készletek állományváltozása
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás
Adózás előtti vállalkozási eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév
2011. 12. 31.
800
262 824
16
16

2 159 993
2 159 993
0

0
0
0

2 410 286
821 749
1 027 039
510 480
47 707
3 068
243
2 410 286
–250 293
0
–250 293
0

0

0
0
0
0
0

38 099
2 901
189 751
37 179
1 951 024
2 092 412
658 293
910 630
478 560
44 374
530
25
21 804
17 785
3 288
43
688
0
0
2 114 216
15 375
0
15 375
–178 567

Tájékoztató adatok
adatok E Ft-ban
Tétel megnevezése
A)

B)

Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltségek
– a) megbízási díjak
– b) tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
Nyújtott támogatások

Előző év
2010. 12. 31.
1 027 039
619 476
23 428
0
193 105
214 458
0

Előző év(ek)
módosításai

Budapest, 2012. február 29.
Alföldi Róbert s. k.,
vezérigazgató

0

0

Tárgyév
2011. 12. 31.
910 630
585 279
2 216
1 458
140 437
184 914
0
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Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet tartalmazza.
A PANNON EGYETEM pályázatot hirdet
a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Szervezési és Vezetési Tanszékére
teljes munkaidejű egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezett docens feladata alapképzési szakokon a Szervezeti együttműködés és tudásmegosztás, mesterképzési
szakokon a Kompetencia menedzsment, Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, Globalizáció és szervezeti kultúra,
Knowledge management (angol nyelven), szakirányú továbbképzési szakokon a Stratégiai menedzsment, Tudásmenedzsment című tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése.
Aktívan vegyen részt a tanszék kutatási, tehetséggondozási tevékenységében, valamint témavezetőként a doktori iskola munkájában. Lehetőség szerint bővítse a tanszék külső szakmai kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar
hazai és nemzetközi projektmunkáiban.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal. Ezenkívül rendelkezzen jelentős, publikációkkal is alátámasztott kutatói múlttal a tudásmenedzsment területén.
Elvárt a tudományos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat, valamint az angol nyelv tárgyalási és oktatási
szintű ismerete.
A kinevezés várhatóan 2012. október 1. napjától határozatlan időre szól.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2012. szeptember 30. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].
Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
igazgató

Az emberi erőforrások minisztere a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet az
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA (Baja)
rektori megbízatásának ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2012. december 17. napjától 2016. december 16. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 2.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,
– határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy főiskolai tanári kinevezés,
– felsőoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– legalább három év vezetői gyakorlat,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű idegennyelv-ismeret.
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Előnyt jelent:
– a neveléstudományok, a műszaki tudományok vagy a közgazdaságtudományok, területén szerzett tudományos
fokozat,
– széleskörű nemzetközi kapcsolatok, különös tekintettel a határon túli magyar felsőoktatási intézményekre.
A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a főiskola szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen:
– a főiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a főiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– a főiskola rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– kapcsolattartás a főiskola, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illemtény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CCIV. törvény 36. § (3) bekezdés ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetői tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a főiskola vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan
információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve főiskolai tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a főiskola szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– a pályázó vagyonnyilatkozatának beküldése a pályázási határidőn belül a főiskola rektori hivatalába.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A vezetői beosztás legkésőbb 2012. december 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.nki.gov.hu) 2012.
július 11-én történő megjelenést követően 2012. augusztus 15-éig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes
Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázatról bővebb felvilágosítást az intézmény főtitkára, Vuityné dr. Pálity Ibolya ad.
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: (79) 524-624/117.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Főiskola rektori megbízatására”.
dr. Kis Norbert s. k.,

Balog Zoltán s. k.,

felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős
helyettes államtitkár

emberi erőforrások minisztere
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett
egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
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
1

Badacsonytördemic
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8263 Badacsonytördemic,
Hősök útja 12.

1

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

2

3

4

Napközi Otthonos Óvoda
8263 Badacsonytördemic,
Szent István u. 3/2.

Felsőfokú óvodapedagógusi v, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, pedagógusszakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Előny: vezetői gyakorlat,
pedagógia szakirányú v

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: 2012. aug. 30.

Lf: a Közokt.tv. szerint,
az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, az
alapító okirat szerinti

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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feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

3

vagy közoktatás-vezető
szakképzettség.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestület a véleményezési
határidő lejártát követő
ülésén bírálja el
a pályázatokat.
A képviselő-testület a beérkező pályázatokat szakértővel nem kívánja
véleményeztetni.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető
harmadik személlyel, nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó előterjesztést a
képviselő-testület nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal,
valamint „Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Badacsonytördemic
Község Önkormányzata
8263 Badacsonytördemic,
Hősök útja 12.
f: Vollmuth Péter polgármester.
Tel.: (87) 433-036.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes oldal,
Badacsonytördemic község
honlapja.
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Budapest Főváros
X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete
1102 Budapest,
Bánya u. 35.

2

Kőbányai
Gyermekek Háza Óvoda
1103 Budapest,
Kada u. 27–29.
Lf: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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Felsőfokú iskolai v, óvodapedagógus v, óvodapedagógus-munkakörben
legalább öt év szakmai
tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, pedagógus-szakvizsga, szgy,
a Közokt.tv. 18. §-a
szerint, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet és
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 15.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi véleményezés után a
kulturális, oktatási és sport
bizottság személyesen is
meghallgatja a pályázót.
A bizottság javaslatára a
végleges döntést a képviselő-testület hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy igazolása, szakmai ön, b, om, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
nyertes pályázóként a
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés c) pontja szerint, az 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz,
szakmai helyzetelemzésre
épülő vpr a fejlesztési elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton (egy
példányban) vagy elektronikus formában kell benyújtani, a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal (K/36747/2012/II.),
valamint a munkakör megnevezésével: „óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
e-mail: kantasivett@
kobanya.hu

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

2035
4

Pc: Budapest Főváros
X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Kulturális
és Civil Csoportja
1102 Budapest X. kerület,
Bánya u. 35.
f: dr. Kántásné dr. Szabó
Ivett.
Tel.: 433-8151.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.nki.gov.hu
2012. június
www.kobanya.hu
2012. június
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.kobanya.hu honlapon
szerezhet.
Csobánka Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014 Csobánka,
Fő út 1.

Borostyán
Természetvédő Óvoda
2014 Csobánka,
Fő út 11.
Lf: az óvoda szakmai,
gazdasági és személyi
tevékenységének koordinálása, az intézmény zavartalan működése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése,
kapcsolattartás a fenntartóval és a nevelési, oktatási, közművelődési intézményekkel, továbbá
2012. szept. 1. napjától a
nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott
intézményvezetői feladatok végrehajtása.

Főiskola, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú
iskolai v és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, öt év vezetői
tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: jó
szintű szakmai elhivatottság, önállóság, objektivitás, precizitás,
megbízhatóság,
felelősségtudat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az előzetes
bírálat a szakmai ön és
végzettség alapján történik,
szakmai bizottság bevonásával. Döntéshozó Csobánka község önkormányzat
képviselő-testülete.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om,
az elfogadott pedagógiai
programot alapul vevő
szakmai program, vezetési
koncepció, b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban
részt vevők megismerhetik
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és a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében kívánja-e
zárt ülés megtartását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(132/2012/01.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Csobánka Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014 Csobánka,
Fő út 1.
f: Filóné Szentes Kinga
igazgatási csoportvezető.
Tel.: (26) 320-020/15 mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Községi hirdetőtábla:
2012. június 5.
Csobánka község honlapja:
2012. június 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.csobanka.hu honlapon
szerezhet.
Dunabogdány Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 76.
Tel.: (26) 391-025

Német Nemzetiségi
Óvoda
Kindergarten
2023 Dunabogdány,
Óvoda u. 2–4.
Lf: tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény
működését.

Büntetlen előélet, felsőfokú nemzetiségi óvodapedagógusi v, legalább
ötéves óvodapedagógusmunkakörben szerzett
szgy, pedagógus-szakvizsga vagy azzal
egyenértékű v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
vp. 200%.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy-ot igazoló részle-
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tes szakmai ön, om, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, b, nyilatkozat a
pályázati anyag kezeléséről
az adatvédelmi törvény
figyelembevételével, nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázat elbírálását
nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy kinevezése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
„Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten óvodavezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dunabogdány község
polgármestere
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
3608 Farkaslyuk,
Gyürky Gyula u. 3.

Farkaslyuk
Napközi Otthonos Óvoda
3608 Farkaslyuk,
Jószerencsét tér 7.
Lf: az intézmény törvényes és szakszerű vezetése, óvodapedagógusi
feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás.

Főiskola, óvodapedagógusi v, szgy – legalább öt
év szakmai tapasztalat –,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, pedagógus-szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: vezetői gyakorlat
– legalább 1–3 év vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 31.
A vezetői megbízás
2017. aug. 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 16.
Pehi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagát a
pályázati eljárásban részt
vevők megismerhessék,
továbbá, hogy a pályázó
személyét érintő tárgyalás
nyílt vagy zárt ülés keretében történjen.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
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Pc: Farkaslyuk Község
Önkormányzata
3608 Farkaslyuk,
Gyürky Gyula u. 3.
f: Gábor Dezső polgármester.
Tel.: (20) 421-3819.
Felsőörs Község
Önkormányzata
8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2.

Miske Óvoda
8227 Felsőörs,
Fő u. 21.

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, felsőfokú
iskolai v és szakképzettség (óvodapedagógusi),
legalább ötéves szgy az
előírt képesítésnek megfelelő pedagógus-munkakörben, pedagógusi
szakvizsga, másodszori
megbízás esetében pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
Előny: óvodavezetői szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított
30 napon belül.
Pehi: 2012. aug. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, b, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot, vagy
hiteles om, pedagógusszakvizsga bizonyítványt,
vagy annak hitelesített másolatát, az előírt szgy igazolása, vagy az(ok) hitelesített
másolatát.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban egy eredeti
és két másolati példányban
kell benyújtani.
Pc: Felsőörs község
polgármestere
8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Földes Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4177 Földes,
Karácsony S. tér 5.

Földes Község
Napközi Otthonos Óvoda
4177 Földes,
Rákóczi u. 11.

Felsőfokú óvodapedagógusi v, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. júl. 20.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályban meghatározott
véleményezési határidő
betartásával, a pályázók
meghallgatása után, a véleményezésre jogosultak által
megalkotott vélemények
megismerését követően a

Lf: óvoda vezetésével
kapcsolatos szakmai és
egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, az
óvoda alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör
gyakorlása, a részben
önálló költségvetési szerv
vezetése.
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pályázatokról a képviselőtestület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy
nyertes pályázóként a törvényben meghatározott
időben vagyonnyilatkozatot
tesz, nyilatkozat, hogy a
pályázó nyílt vagy zárt
ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban
egy példányban kell benyújtani a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal (3000/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével „Óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Földes Nagyközség
Önkormányzata
4177 Földes,
Karácsony S. tér 5.
Tel.: (54) 531-000.
f: Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester.
Tel.: (54) 531-000.
Hidvégardó,
Tornaszentjakab,
Becskeháza és Bódvalenke
Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei
3768 Hidvégardó,
Tornai út 106.

Napközi Otthonos
Óvoda és Étkezde
Hidvégardó

Felsőfokú pedagógus,
óvodapedagógusi v, öt év
szgy, pedagógus-szakvizsga, vagy közoktatási
vezetői képzettség.
Előny: vezetői gyakorlat,
az intézmény önálló
menedzserszemléletű
irányítása.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő
megjelenés után 30 nap.
Pehi: a beadási határidő
utáni 15 napot követő képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, om, b.
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Pc: Hidvégardó község
polgármestere
3768 Hidvégardó,
Tornai út 106.
f: Matusz Tamás polgármester.
3768 Hidvégardó,
Tornai út 106.
Tel.: (48) 450-001,
(20) 981-8452.
Karancsalja Község
Önkormányzata
3181 Karancsalja,
Rákóczi út 174.

Napfény Óvoda
3181 Karancsalja,
Rákóczi út 172.
Lf: a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feladatok ellátása a Karancsalja, Karancskeszi
községek képviselőtestületei által fenntartott,
körzeti óvodafenntartó
társulás által működtetett
óvodában.

Szakirányú felsőfokú
iskolai v, óvodapedagógusi v, valamint jogszabályban meghatározott
képesítési feltételek (pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-szakvizsga
által tanúsított szakképzettség), magyar állampolgárság, büntetlen
előélet.
Előny: legalább öt év
óvodapedagógusi szakmai tapasztalat, legalább
öt év vezetői gyak.,
tanügy-igazgatási vagy
közoktatás-vezetői szakon szerzett oklevél,
helyismeret.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenéstől
számított 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
a jogszabályban meghatározott határidők betartásával,
a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek beérkezését követő
testületi ülésen bírálja el a
képviselő-testület.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön, szakmai ön, om, az
intézmény irányításával
kapcsolatos elképzelések,
vpr, beleértve a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
is, b, felhatalmazás
adatkezelésre.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, négy
példányban, „Intézményvezetői pályázat megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Karancsalja Község
Önkormányzat
polgármestere,
Pál Gyula
3181 Karancsalja,
Rákóczi út 174.
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f: tel.: (32) 445-445 telefonszámon, valamint a
kalja@profinter.hu e-mail
címen tehetik fel.
Kázsmárk,
Rásonysápberencs Községi
Önkormányzatok
Képviselő-testülete
3831 Kázsmárk,
Fő út 61.

Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda

Szakirányú felsőfokú v,
közoktatásvezető-képző,
öt év feletti szgy, büntetlen előélet, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja: Kázsmárk, Rásonysápberencs Önkormányzatok képviselő-testületi ülésén személyes megjelenés
mellett.
A pályázathoz csatolni kell:
óvodavezetői pályázat,
szakmai ön, b, om.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban postai úton (1147/2012.KKÖ)
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kázsmárk
Önkormányzat
polgármestere
3831 Kázsmárk,
Fő út 61.

Nagylózs Község
Önkormányzat
Képviselő-testület
9482 Nagylózs,
Vörösmarty u. 31/A

Virágfüzér Óvoda
9482 Nagylózs,
Petőfi u. 2.

Óvodapedagógusi diploma, vagy konduktoróvodapedagógusi v és
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy,
pedagógusi szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: legalább 1–3 év
– vezetői gyakorlat,
német nyelvből társalgási
szintű nyelvtudás, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
„B” kategóriás jogosítvány, pályázatok keresésében, benyújtásában
szerzett tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 30-ig,
határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 16.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestület a véleményezési
határidő lejártát követő
ülésén bírálja el a
pályázatokat.
Illetmény, juttatás: a Kjt,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr

Lf: Virágfüzér Óvoda
mint intézmény óvodavezetői feladatainak ellátása,
jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak
megfelelően.
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a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt
borítékban, a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámmal (340/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „óvodavezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani és
elektronikus úton Tóthné
Szigeti Éva részére:
polgarmester@nagylozs.hu
címre, vagy személyesen:
Tóthné Szigeti Éva, GyőrMoson-Sopron megye,
9482 Nagylózs,
Vörösmarty u. 31/A
Pc: Nagylózs Község
Önkormányzata
9482 Nagylózs,
Vörösmarty u. 31/A
f: Tóthné Szigeti Éva
polgármester.
Tel.: (99) 536-054,
(30) 387-2126.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.nagylozs.hu honlapon
szerezhet.
Nyírgyulaj Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4311 Nyírgyulaj,
Rákóczi út 2.

Gesztenye Óvoda
és Bölcsőde
4311 Nyírgyulaj,
Petőfi u. 6.
Lf: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése
mint önállóan működő
költségvetési szerv, alapító okiratban meghatározott feladatok
ellátása, munkáltatói

Főiskola,
óvodapedagógus
vagy konduktoróvodapedagógus,
legalább öt év óvónői
munkakörben szerzett
gyak. – öt év szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
cselekvőképesség, büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-éig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 15.
Pehi: 2012. aug. 31.
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Önkormányzata
2209 Péteri,
Kossuth Lajos u. 2.
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jogok gyakorlása.

Előny: vezetői gyakorlat
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestület fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr, b,
om, munkaviszonyról,
szakmai gyakorlatról szóló
igazolások, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez és a pályázati
eljárás lefolytatásában részt
vevők általi megtekintéshez,
megismeréshez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(29/2012.), valamint a beosztás megnevezésével:
„Gesztenye Óvoda és Bölcsőde intézményvezető”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen: Becsei György,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4311 Nyírgyulaj,
Rákóczi út 2.
Pc: Nyírgyulaj Község
Önkormányzata
4311 Nyírgyulaj,
Rákóczi u. 2.
f: Becsei György.
Tel.: (30) 985-1312.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 9.
Nyírgyulaj község honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.nyirgyulaj.hu
honlapon szerezhet.

Aprók Háza Óvoda
2209 Péteri,
Petőfi Sándor u. 60.

Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, főiskola, pedagógus-szak-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
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Lf: az intézményben folyó
nevelőmunka irányítása,
szervezése, ellenőrzése,
a költségvetés keretein
belül gondoskodik az
intézmény személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításáról, gyakorolja a
munkáltatói jogokat az
intézmény alkalmazottai
tekintetében és dönt az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat
nem utal más hatáskörébe, rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.

vizsga, óvodapedagógusmunkakörben szerzett
legalább öt év szakmai
tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Előny: legalább két év
óvodavezetői vagy óvodavezető-helyettesi
munkakörben szerzett
tapasztalat, felhasználói
szintű számítógépes
ismeretek.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 6.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat az
NKI honlapján történő megjelenést (2012. június 6.)
követően 30 napon belül
nyújtható be, a pályázókat a
Korm. rendelet 5. §
(8) bekezdése alapján háromtagú szakértő bizottság
hallgatja meg. A képviselőtestület a pályázat benyújtásának határidejét követő
legközelebbi ülésén hoz
döntést. Határidőben benyújtott pályázatnak az a
pályázat minősül, amely
legkésőbb a határidő utolsó
napján 12 óráig a polgármesteri hivatalba
beérkezett.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön fényképpel ellátva, vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
om, b, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati
eljárásban részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagának
tárgyalását nyílt vagy zárt
képviselő-testületi ülésen
kéri, motivációs levél.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton
„óvodavezető” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Személyesen: Péteri községi polgármesteri hivatalban.
Pc: Péteri község
polgármestere
2209 Péteri,
Kossuth Lajos u. 2.

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

2045
4

A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 6.
az Önkormányzat honlapja.
Zalaszentlászló Község
Önkormányzata
8788 Zalaszentlászló,
Kossuth L. u. 18.

„Kerekerdő Óvoda
Zalaszentlászló”
8788 Zalaszentlászló,
Kossuth L. u. 75.
Lf: irányítja az intézményt, biztosítja a szakszerű és törvényes működését és gazdálkodását a
rendelkezésre álló költségvetés alapján, megszervezi a pedagógiai
feladatok végrehajtását.

Főiskola – felsőfokú
óvodapedagógus, legalább öt év szakmai tapasztalat, közoktatási
vezetői szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
közszolgálati elhivatottság, kapcsolatteremtő
képesség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 20.
Pehi: 2012. aug. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
Zalaszentlászló Község
Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a
benyújtási határidő lejártát
követő képviselő-testületi
ülésen.
Illetmény, juttatás: 40 év
alatti pályázó részére
„Fecskeház” lakás.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy igazolása, szakmai ön, szakmai vpr, om,
nyilatkozat a pályázati
anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat,
hogy a pályázat elbírálása
nyílt, vagy zárt ülésen történjen, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt
borítékban „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: 8788 Zalaszentlászló,
Kossuth L. u. 18.
A munkáltatói jogkört gyakorló neve: Feketéné Tarpál
Ibolya polgármester.
Kapcsolattartó: Deliné Ódor
Mária körjegyző.
Tel.: (83) 335-001.
e-mail: zlaszlo@axelero.hu
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Szendrőlád Község
Önkormányzata
3751 Szendrőlád,
Fő út 63.

2

Szendrőládi Óvoda
3751 Szendrőlád,
Ady Endre út 32.
Lf: az óvoda törvényes
működtetése, irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
A szakmai munka folyamatos fejlesztése,
az intézmény hatékony
gazdálkodásának biztosítása, kapcsolattartás
a fenntartóval.
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Felsőfokú óvodapedagógusi v, pedagógus-szakvizsga, óvodapedagógusmunkakörben szerzett,
legalább öt év feletti
szgy, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, illetve
harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény alapján
három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosultság, másodszor és
további alkalommal
történő megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.
Előny: legalább három
év feletti vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 31.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított
30 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidő
letelte után megnyíló
30 napos véleményezési
határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, eredeti okiratok
vagy hiteles om, b, írásbeli
nyilatkozat arról, hogy pályázatának tartalmát az
eljárásban részt vevők megismerhetik és a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, nyilatkozat
arról, hogy a pályázat zárt
vagy nyilvános ülésen történő tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal, valamint a beosztás megnevezésével: „óvodavezető” ellátva kell benyújtani és személyesen: Szendrőlád Község
Önkormányzatának
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Polgármesteri Hivatala,
Szendrőlád, Fő út 63.
Pc: Szendrőlád Község
Önkormányzata
3751 Szendrőlád,
Fő út 63.
f: Hermánné Dienes Piroska
jegyző.
Tel.: (48) 469-348.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 18.
Önkormányzat honlapja:
2012. június 14.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsőfokú képesítés,
a Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdése és a 128. §
(22) bekezdése, valamint
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a
továbbképzésekben részt
vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
(2) és (5) bekezdése
alapján, pedagógusmunkakörben – legalább
öt év szakmai tapasztalat,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 31.
A vezetői megbízás
2017. aug. 30-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
a nevelési-oktatási intézményben, pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: 2012. aug. 9.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestület a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §
(10) bekezdése értelmében
történő véleményezési határidő lejártát követő
30 napon belül összehívott ülésen bírálja el
a pályázatokat.

Bököny Község
Önkormányzata
4231 Bököny,
Kossuth u. 3.

Barota Mihály
Általános Iskola
4231 Bököny,
József A. u. 2.
Lf: a Közokt.tv.
54. §-ában meghatározott
feladatok ellátása.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatásaiban
foglaltak szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések,
szgy-t is igazoló hiteles om,
b, nyilatkozat arról, hogy a
– pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását, nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(2420/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Barota Mihály Általános
Iskola igazgató” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Bököny Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4231 Bököny,
Kossuth u. 3.
f: Bököny község polgármestere.
Tel.: (42) 566-025.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos mód:
Bököny község honlapja –
www.bokony.hu, valamint
az önkormányzat hirdetőtáblája.
Budapest Főváros
XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat
Képviselő-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: 872-9203

Teleki Blanka Gimnázium
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 37.
Tel.: 460-0671

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében
felsorolt – egyetemi szintű tanári v és szakképzettség, pedagógus-szak-

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Budapest Főváros
XV. Kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.

2

Kontyfa Középiskola,
Szakiskola
és Általános Iskola
1156 Budapest,
Kontyfa u. 5.
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vizsga, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, büntetlen
előélet.

Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om, b, öt év szgy igazolása, szakmai életrajz, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, a Kjt. 20/A. § (5) bekezdése alapján készült
nyilatkozatot a pályázati
anyag kezeléséről, nyilatkozatot, hogy a magasabb
vezetői megbízás elnyerése
esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, a magasabb vezetői
beosztást elnyerő pályázónak vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége van,
amelyet a megbízást követő
30 napon belül köteles
teljesíteni.
A pályázat benyújtásának
módja: papíralapon, két
példányban, a pályázott
intézmény megjelölésével,
személyesen (ügyfélszolgálati irodán keresztül), vagy
postai úton, „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Főváros
XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
Köznevelési Csoport
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
f: 872-9203.

Egyetem, szakvizsgázott
pedagógus, pedagógus –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat –,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, cse-

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
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Csobánka Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014 Csobánka,
Fő út 1.
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Lf: nevelés-oktatás, az
intézmény tevékenységének irányítása, jogszerű
működésének biztosítása.

lekvőképesség, büntetlen
előélet, magyar állampolgárságú vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett, a magasabb
vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, a pedagógus-szakvizsga meglétét elegendő a pályázatról történő képviselőtestületi döntés meghozataláig igazolni.

zatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 13.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselőtestületi döntés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, vagy a
megkérést igazoló kérelem
másolata, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
a pályázó nyilatkozata,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, két
példányban, zárt borítékban
(egy példányt nem kérünk
összefűzni), ügyfélfogadási
időben, a megpályázott
intézmény nevével és címével kell benyújtani Budapest Főváros XV. Kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, OMIS Iroda,
1153 Budapest, Bocskai
u. 1–3. C II. 215.
f: Helmajer Lászlóné.
Tel.: 305-3127.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
kerületi honlapon
(bpxv.hu): 2012. június 8.
Életképek: 2012. június 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a bpxv.hu honlapon
szerezhet.

Petőfi Sándor
Általános Iskola
2014 Csobánka,
Vörösvári út 12.

Főiskola, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v és

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2013. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Lf: intézmény vezetése,
az intézmény szakmai
munkájának teljes körű
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irányítása, az intézmény
alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény teljes
jogkörű képviselete, felelős a szakszerű és törvényes működésért, szakszerűen és hatékonyan tervezi, irányítja és ellenőrzi az
intézményben folyó
nevelő-oktató munkát.

3

szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az előzetes
bírálat a szakmai ön és
végzettség alapján történik,
szakmai bizottság bevonásával. Döntéshozó Csobánka Község Önkormányzat
képviselő-testülete.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om,
az elfogadott pedagógiai
programot alapul vevő
szakmai program, vezetési
koncepció, b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban
részt vevők megismerhetik
és a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal
(132/2012/01.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Csobánka Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014 Csobánka,
Fő út 1.
f: Filóné Szentes Kinga
igazgatási csoportvezető.
Tel.: (26) 320-020/15
mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
községi hirdetőtábla:
2012. június 5.
Csobánka község honlapja:
2012. június 5.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.csobanka.hu honlapon
szerezhet.
Hajdúnánás
Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.

Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-,
Szakképző Iskola
és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt.tv.-ben, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.

Egyetem a Közokt.tv.
17. § (1) bekezdése és
18. § (1), (4) és (7) bekezdései szerinti v és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év
– a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdéseiben
meghatározott – pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, büntetlen
előélet.

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. aug. 21.
Pehi: 2012. okt. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Hajdúnánás
Városi Önkormányzat képviselő-testüle dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, om, amennyiben
van tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló
om, b, nyilatkozatot arról,
hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(5542-2/2012.), valamint a
pályázott munkakör megnevezésével: „tanár munkakörben, igazgató beosztás”
megjelöléssel ellátva, hat
példányban kell benyújtani
(egy példány valamennyi
tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus adathordozón nyúj-
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tandó be – csak a szakmai
önéletrajzot és vpr-t
tartalmazza.
Pc: Hajdúnánás
Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
f: Hajdúnánás város
polgármestere.
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (52) 381-411/105
mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapja:
2012. június 29.
Hajdúnánási Újság:
2012. július 12.
NKI internetes honlap:
2012. július 16.
Jobbágyi Község
Önkormányzata
3065 Jobbágyi,
Bencsik u. 10.

Fáy András
Általános Iskola
3063 Jobbágyi,
Iskola u. 2–4.
Lf: a közoktatási intézmény szakmai tevékenységének vezetése, tanügyigazgatási, személyügyi és
gazdálkodási feladatok
ellátása.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, pedagógus-munkakörben
szerzett szgy
– legalább öt év szgy,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 13.
A vezetői megbízás
2017. aug. 12-éig,
határozatlan időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – három
hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleményezési határidő leteltét
követő első képviselőtestületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om, b, nyilatkozat, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat, hogy
a képviselő-testület és a
bizottságok a pályázatot
nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalják.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munkakör megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Jobbágyi Község
Önkormányzata
3062 Jobbágyi,
Bencsik u. 10.
f: Farkas Attila polgármester.
Tel.: (32) 475-201.
Nyírgyulaj Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4311 Nyírgyulaj,
Rákóczi út 2.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
4311 Nyírgyulaj,
Bajcsy-Zsilinszky út 8–10.
Lf: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése mint
önállóan működő költségvetési szerv, alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, pedagógusmunkakörben szerzett
szgy – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatás,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: legalább 10 év
vezetői gyak.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 15.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a kinevezésről, valamint a magasabb
vezetői megbízásról Nyírgyulaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt a szociális és ügyrendi bizottság véleményezését követően. A képviselő-testület a pályázatot
eredménytelennek
nyilváníthatja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, b, om, eddigi munkaviszonyokról, szgy-ról szóló
igazolások, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatok megismeréséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(28/2012.), valamint a be-
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osztás megnevezésével:
„Iskolaigazgató” ellátva
kell benyújtani, vagy személyesen: Becsei György,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4311 Nyírgyulaj,
Rákóczi út 2.
Pc: Nyírgyulaj Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4311 Nyírgyulaj,
Rákóczi út 2.
f: Becsei György.
Tel.: (30) 985-1312.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 9.
Nyírgyulaj Község honlapja: 2012. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.nyirgyulaj.hu honlapon szerezhet.
Nyírparasznya Község
Önkormányzata
4822 Nyírparasznya,
Szabadság u. 23.

Általános Iskola
4822 Nyírparasznya,
Rákóczi u. 88.
Lf: a Közokt.tv.
54. §-ában és 55. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatok, ill. az
irányadó végrehajtási
rendeletek szerint.

Felsőfokú képesítés,
pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett – legalább öt év
feletti – szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet, másodszor
és további alkalommal
történő megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy aki közalkalmazotti jogviszonyba

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás
2017. jún. 30-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 18.
Pehi: 2012. aug. 21.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr,
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések, om, b, a pályázó saját
kezű aláírásával ellátott,
arról szóló nyilatkozata,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell
benyújtani a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
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kinevezhető, iskolaigazgatói magasabb vezetői
megbízás csak annak
adható, aki a pályázaton
részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt.

tószámmal (957/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „Igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen: Szabó János
polgármester, SzabolcsSzatmár-Bereg megye,
4822 Nyírparasznya,
Szabadság u. 23.
Pc: Nyírparasznya Község
Önkormányzata
4822 Nyírparasznya,
Szabadság u. 23.
f: Szabó János polgármester.
Tel.: (44) 385-175.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.nyirparasznya.hu
honlapon szerezhet.

Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább ötéves
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése a
2007. évi CLII. törvény
6. § (2) bekezdése szerint, büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2012.aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenést
követő 30. nap 16 óráig kell
benyújtani úgy, hogy a b a
pályázat elbírálásával kapcsolatos képviselő-testületi
ülésig megérkezzen.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követő
30 napon belül.
Pap Község Önkormányzatának képviselő-testülete
fenntartja azt a jogát, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön,
vpr, közjegyző által hitelesített om, a pedagógusszakvizsga bizonyítvány
hitelesített másolata, b,
igazoló dokumentum – a
pályázati feltételeknél meghatározott – legalább ötéves
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szgy-ról, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát
az eljárásban részt vevők
megismerhetik, abba beletekinthetnek, nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul-e a pályázat
nyilvános testületi ülésen
történő tárgyalásához, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a magasabb vezetői
megbízás esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: postai után, vagy
személyesen kell
benyújtani.
Pc: Pap Község
Önkormányzat
polgármesterének címezve
Pap–Jéke községek
körjegyzője
4631 Pap,
Kossuth u. 102.
f: Maximovits György
polgármester.
Tel.: (45) 452-206.
Sárbogárd Város
Önkormányzat
Képviselő-Testülete
7000 Sárbogárd,
Hősök tere 2.

Központi
Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat
7000 Sárbogárd,
József Attila u. 14.
Lf: vezeti és irányítja az
intézményt, e feladatán
belül az alapító okiratnak
megfelelően az intézményegységeit: Mészöly
Géza Általános Iskola,
Szent István Általános
Iskola, Zengő Óvoda,

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
jog a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása a 2007. évi
CLII. törvény alapján,
a Közokt.tv. 18. §
(1)–(7) bekezdései szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony három hónap
próbaidő kikötésével.
Pbhi: 2012. aug. 8.
Pehi: 2012. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete bírálja el a véle-
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a pedagógiai-művelődési program
alapján gondoskodik a
különböző intézményegységek együttműködéséről,
tevékenységük összehangolásáról, felel az intézmény szakszerű, hatékony
és törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásért, az intézmény szakmai tevékenységének
tervezéséért, szervezéséért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, munkáltatói
jogokat gyakorol és dönt
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, szakmai feladatainak részletes felsorolását a Közokt.tv.
54–55. §-ai tartalmazzák,
a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
10. §-a tartalmazza.

betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, illetve a
fenti jogszabály (7) bekezdésére tekintettel a
személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
5. számú melléklete szerinti intézményvezetői
munkakör betöltéséhez
meghatározott felsőfokú
képesítések valamelyike,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy [kivétel
fenti törvény 18. § (6)
bekezdésében foglaltak],
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Előny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett
vezetői gyak.

ményezési határidő lejártát
követő képviselő-testületi
ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
magasabb vp: a pótlékalap
230%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om, b,
az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatának
az elbírálását nyílt vagy zárt
ülésen kéri-e, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
Pc: Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd,
Hősök tere 2.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 16.

Szeged és Térsége
Eötvös József
Egységes Gimnáziuma
és Óvodája
6723 Szeged,
Csongor tér 1.

Egyetemi szintű tanári v,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Előny: közoktatási
vezetői gyak.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: legkésőbb 2012.
aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
1. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, om, szgy
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat melléklete-

Beosztás: főigazgató
Munkakör: pedagógus
Lf: köznevelési törvény
szerint.
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ként benyújtott dokumentumokban foglalt személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárulását adja, a Szeged és
Térsége Eötvös József Egységes Gimnáziuma és Óvodája vpr-ja a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai
úton, két példányban, írásban, zárt borítékban és egy
példányban CD lemezen
kell benyújtani „főigazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva.
Pc: Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása
Munkaszervezete
6720 Szeged,
Széchenyi tér 5.
Szeged és Térsége
Bárczi Gusztáv
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
6723 Szeged,
Sólyom u. 4.
Beosztás: igazgató
Munkakör: pedagógus
Lf: köznevelési törvény
szerint.

Gyógypedagógiai tanári
v, pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Előny: közoktatási
vezetői gyak.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: legkésőbb 2012.
aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
1. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, om, szgy
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat mellékleteként benyújtott dokumentumokban foglalt személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárulását adja, a Szeged és
Térsége Bárczi Gusztáv
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
vpr-ja a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai
úton, két példányban, írásban, zárt borítékban és egy
példányban CD lemezen
kell benyújtani „igazgatói
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pályázat” megjelöléssel
ellátva.
Pc: Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása
Munkaszervezete
6720 Szeged,
Széchenyi tér 5.
Szendrőlád Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
3751 Szendrőlád,
Fő út 63.

Szendrőládi
Általános Iskola
3751 Szendrőlád,
Völgy út 3.
Lf: az iskola törvényes
működtetése, irányítása,
ellenőrzési, munkáltatói
és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, a
szakmai munka folyamatos fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Főiskolai tanári v, pedagógus-szakvizsga, pedagógus-munkakörben
szerzett, legalább öt év
feletti szgy, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló
törvény alapján három
hónapot meghaladó tartózkodásra jogosultság,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.
Előny: legalább öt év
feletti vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 31.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott
időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított
30 napon belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtási
határidő letelte után megnyíló 30 napos véleményezési határidő lejártát követő
első képviselő-testületi ülés.
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat
eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, eredeti okiratok, vagy hiteles om, b,
írásbeli nyilatkozata arról,
hogy a pályázatának tartalmát az eljárásban részt
vevők megismerhetik és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, eredményes
pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázat
zárt vagy nyilvános ülésen
történő tárgyalását kéri.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal, valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva
kell benyújtani, vagy személyesen: Szendrőlád Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala,
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
Pc: Szendrőlád Község
Önkormányzata
3751 Szendrőlád,
Fő út 63.
f: Hermánné Dienes Piroska
jegyző.
Tel.: (48) 469-348.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 18.
Önkormányzat honlapja:
2012. június 14.
Szentpéterszeg
Községi Önkormányzat
4121 Szentpéterszeg,
Kossuth u. 45.

Általános Iskola,
Óvoda Szentpéterszeg
4121 Szentpéterszeg,
Kossuth u. 36.
Lf: az intézménnyel kapcsolatos magasabb vezetői
(általános iskola igazgató)
feladatok ellátása, a székhelyintézmény mellett
Esztár és Gáborján községben működő tagintézmények feladatellátását is
biztosítani kell.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, pedagógusmunkakörben szerzett –
legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat, „B” kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
előélet, foglalkozás gyakorlása eltiltás hatálya
alatt nem áll.
Előny: egyetem, közoktatás-vezetői szakvizsga.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-éig, határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 10.
Pehi: 2012. aug. 24.
A képviselő-testület
a pályázat érvénytelenné
nyilvánításának
a jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
eredeti okiratok vagy hiteles
om, részletes szakmai ön,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy a
vezetői megbízásával a
módosított Kjt. 41. §-a sze-
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rinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, b, vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket is
részletező programot.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, három példányban kell benyújtani.
Pc: Szentpéterszeg Község
Önkormányzata
4121 Szentpéterszeg,
Kossuth u. 45.
f: Olajos Mihály
polgármester.
Tel.: (54) 416-911.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Főiskola, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, főiskola,
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. § és
6/B. § szerint, legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, felhasználói
szintű MS Office (irodai
alkalmazások), kiemelkedő közművelődési és
szakmai tevékenység,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: jó szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, terhelhetőség, kreativitás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az előzetes
bírálat a szakmai ön és
végzettség alapján történik,
szakmai bizottság bevonásával. Döntéshozó Csobánka Község Önkormányzat
képviselő-testülete.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om,
szakmai program, vezetési
koncepció, b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban
részt vevők megismerhetik
és a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak
a pályázati eljárással össze-

Csobánka Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2014 Csobánka,
Fő út 1.

Boross Péter
Közösségi Ház
és Könyvtár
2014 Csobánka,
Béke út 4.
Lf: a munkakörbe tartozó,
ill. a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: a
közösségi ház és könyvtár
vezetése, teljes jogkörű
képviselete, felelős az
intézmény szakszerű és
törvényes működéséért,
kiemelt feladata a település kulturális örökségének
megőrzése, ápolása, rendezvények, falunap szervezése, az intézmény
vezetésével kapcsolatos
összes tevékenység ellátása, pályázatok folyamatos
figyelemmel kísérése,
pályázatírás.
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függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(132/2012/1.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Csobánka Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014 Csobánka,
Fő út 1.
f: Filóné Szentes Kinga
igazgatási csoportvezető.
Tel: (26) 320-020/15
mellék.
A pályázat további megjelenésének helye:
községi hirdetőtábla:
2012. június 5.
Csobánka község honlapja:
2012. június 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.csobanka.hu honlapon
szerezhet.
Bácskai
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa
6447 Felsőszentiván,
Rákóczi u. 60.

Bácskai
Általános Művelődési
Központ
6447 Felsőszentiván,
Szent István u. 19.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a Közokt.tv. 54. § és
55. § (2) bekezdése alapján az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem
utal más hatáskörbe.
A megbízással együtt jár a
Bácskai ÁMK Általános
Iskolai intézményegysége

Felsőfokú szakirányú v,
az intézményben a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a
Közokt.tv. 18. § szerinti
képzettség, szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezető szakképzettség, legalább öt
év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017 júl. 31-éig, határozott
időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérését
követően a Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet

2064

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

13. szám

2

3

4

és az Arany János Általános Iskolai tagintézménye
vezetői feladatának
ellátása.

időre szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek
megléte, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
Előny: legalább 10 éves
oktatási intézményben
szerzett vezetői gyakorlat, németnyelv-vizsga,
ECDL vizsga.

rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai
életrajz, legalább 10 éves
vezetői gyakorlatot igazoló
dokumentum, korábbi munkajogviszonyokra vonatkozó munkáltatói igazolások a
pedagógus-munkakör megjelölésével, hitelesített om,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, valamint
annak egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalóját,
90 napnál nem régebbi
hatósági bizonyítvány arról,
hogy büntetlen előéletű és
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő
közléséhez) és az abban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, egy
eredeti és egy másolati
példányban, valamint CD-n
munkakör megnevezésével
„Pályázat a Bácskai ÁMK
főigazgatói megbízására”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani, személyesen.
Vörös Szilárd polgármester
6447 Felsőszentiván,
Rákóczi u. 60.
Pc: Bácskai Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási Tanácsának
Elnöke
6447 Felsőszentiván,
Rákóczi u. 60.
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f: Vörös Szilárd polgármester.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 19.
A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.

Pályázati felhívás pedagógus-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
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

1

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

Meghirdetett munkahely
2

Berekerdő Óvoda
3396 Kerecsend,
Arany J. u. 2.

Egerszalóki Tagóvoda

Zalaszentlászló Község
Önkormányzata
8788 Zalaszentlászló,
Kossuth L. u. 18.

„Kerekerdő Óvoda
Zalaszentlászló”
8788 Zalaszentlászló,
Kossuth L. u. 75.

Lf: az óvodapedagógusmegbízatással munkakörébe tartozó alapvető
feladata: 3–7 éves korú
gyermekek nevelése.

Lf: óvodás korú gyermekek nevelése-fejlesztése.

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

A Közokt.tv. 18. §-ában
meghatározott felsőfokú
v, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
legalább három év óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás határozatlan
időre szól három hónap
próbaidővel.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő
megjelenést követő
30 napon belül.
Pehi: 2012. aug. 23.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, rövid indoklást a
munkakör betöltéséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, om, b.
Pc: Berekerdő Óvoda
3396 Kerecsend,
Arany J. u. 2.

Főiskola,
óvodapedagógus.
Előny: fejlesztő pedagógusi v, pályakezdő
munkavállaló.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 20.
Pehi: 2012. aug. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
Zalaszentlászló Község
Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a
benyújtási határidő lejártát
követő képviselő-testületi
ülésen.
Illetmény, juttatás: 40 év
alatti pályázó részére
„Fecskeház” lakás.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön, om, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell
benyújtani.
Pc: Zalaszentlászló
Község Önkormányzata
8788 Zalaszentlászló,
Kossuth L. u. 18.
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f: Kapcsolattartó: Deliné
Ódor Mária körjegyző.
Tel.: (83) 335-001.
e-mail: zlaszlo@axelero.hu
A munkáltatói jogkört gyakorló neve: Feketéné Tarpál
Ibolya polgármester.

Tanár
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Árpád Vezér Gimnázium és
Kollégium
3950 Sárospatak,
Arany János u. 3–7.
Tel.: (47) 312-140

Matematika–fizika szakos
középiskolai tanár

Főiskolai vagy egyetemi v.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: 2012. júl. 20.
Pehi: 2012. aug. 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b.

Egyetemi v.

biológia–kémia szakos
középiskolai tanár
rajz és vizuális kultúra,
mozgókép és média ismeret szakos tanár
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû könyvét
A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek
mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású
elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.
A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

13. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2069

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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