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JOGSZABÁLYOK

2012. évi L. törvény
az Országos Tudományos Kutatási

Alapprogramokról szóló
1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról*

1. §

(1) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok-
ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
OTKA tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az OTKA vezetõ testülete az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiak-
ban: OTKA Bizottság), amely elnökbõl, két alelnökbõl és
15 tagból áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Rek-
tori Konferencia, valamint a Mûvészeti Egyetemek Rek-
tori 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 minisz-
ter és a környezetvédelemért felelõs miniszter, a gazdaság-
politikáért 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;”

2. §

Az OTKA tv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az Iroda központi költségvetési szerv, felügyeletét
az Akadémia elnöke látja el.”

3. §

(1) Az OTKA tv. 4. § (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) Egy témapályázatra az OTKA-támogatás a pályá-
zat jellegére tekintettel az OTKA Bizottság döntésének
megfelelõen legfeljebb négy évre, amennyiben a pályázat-
ban foglaltak megvalósítása hosszabb idõt igényel öt évre
vehetõ igénybe.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el.

(2) Az OTKA tv. 4. § (8) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(8) Az OTKA Bizottság a tárgyévet követõ elsõ évre
a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési elõirány-
zat 90%-áig, a második évre 70%-áig, a harmadik évre
40%-áig, azon túl legfeljebb 20%-áig vállalhat kötelezett-
séget, beleszámítva az elõzõ években vállaltakat.”

4. §

Az OTKA tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A beérkezõ pályázatokat az OTKA Tudományterü-
leti Kollégiumain belül mûködõ zsûrik által felkért magyar
és külföldi szakértõk véleményezik szakmai és költségter-
vezési szempontból. A vélemények alapján a zsûrik rang-
sorolják a pályázatokat és javaslatot tesznek a támogatá-
sukra. A szakmai zsûrik észrevételei alapján, az OTKA Bi-
zottság által meghatározott kiemelt tudományos kutatási
irányok figyelembevételével, a Tudományterületi Kollé-
giumok javaslatot tesznek az OTKA Bizottságnak a pályá-
zatok támogatására a költségterv fõ tételei szerinti elõ-
irányzati bontásban. A nyertes pályázatok és a pályázatok
támogatási összegének listája az OTKA Bizottság hon-
lapján 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 – érté-
keli az innovációra alkalmas pályázati eredményeket.”

6. §

Az OTKA tv. 2. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi”
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi”, a „köztisztvi-
selõk” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk” szö-
veg lép.

7. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatály-
ba, 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 felha-
talmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról 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, va-
lamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló kormányren-
deletet a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzet-
biztonsági felsõoktatás tekintetében az e szakaszban meg-
határozott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Új alapképzési szak felvétele a felügyeletet gyakor-
ló miniszter javaslata alapján, az érintett szakmai szerve-
zetek véleményének elõzetes megkérésével történik.

(3) Az új mesterképzési szak felvételére vonatkozó elõ-
terjesztést a felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével
kell megtenni.

(4) Alapképzésben a szak képzési és kimeneti követel-
ményeire a felügyeletet gyakorló miniszterek tehetnek ja-
vaslatot.”

2. §

Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba és a ha-
tálybalépését 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 ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-

lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterel-
nökséget 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 ki-

osztandó termék mennyisége;
2. gyümölcslé: a gyümölcslevekrõl és egyes hasonló,

emberi fogyasztásra szánt termékekrõl szóló, 2001. de-
cember 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet
I. Fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, megfelelõ-
en csomagolt és jelölt, hozzáadott cukrot és édesítõszert
nem tartalmazó termék;

3. iskolagyümölcs-program: a mezõgazdasági piacok
közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõ-
gazdasági 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 meg-
határozott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-szám-
mal 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 közoktatá-
si törvény 37. §-a szerint nyilvántartásba vett intézmény;

5. tagintézmény: a közoktatási törvény 121. § (1) be-
kezdés 36. pontja szerinti intézményegység;

6. tanítási év: a közoktatási törvény 52. § (1) bekezdé-
sében meghatározott idõtartam;

7. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létre-
jött termelõi szervezetek társulása;

8. termelõ: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pont-
jában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki
vagy amely az 1. mellékletben – összhangban a tanácsi ren-
delet 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 szer-
vezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglal-
takra;

10. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a tanácsi ren-
delet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelem-
mel 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. év-
folyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók)
a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel
az ott meghatározott adagban történõ ellátása után. A tá-
mogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.
(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rende-

let szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási in-
tézmények.

3. Az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre
vonatkozó elõzetes jóváhagyás

3. §

(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyü-
mölcs termelõi csoport, termelõi szervezet, társulás és ter-
melõ (a továbbiakban: kérelmezõ) vehet részt, aki vagy
amely rendelkezik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-program-
ban 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 rendel-
kezzen, vagy

b) e rendelet hatálybalépését megelõzõ két évben be-
nyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme
alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplõ gyü-
mölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást
kapott.

(3) Az elõzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a ké-
relmezõ az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtása-
kor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intéz-
ményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-
program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyü-
mölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékek-
kel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekinte-
tében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával
kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló,
2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továb-
biakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében elõírt kötelezett-
ségek teljesítését.

(4) A kérelmezõ iskolagyümölcs-programban történõ
részvételének a 2009/2010. tanévi vagy azt követõ iskola-
gyümölcs-programok valamelyike szerinti elõzetes jóvá-

hagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekez-
dés szerinti elõzetes jóváhagyásnak tekintendõ feltéve,
hogy a kérelmezõ az (5) bekezdésben meghatározott ké-
relembenyújtási 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 rendsze-
resített és az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet ha-
tálybalépését követõ napon – közzétett nyomtatványon
minden év május 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgató-
ságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen.
Az elõzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló
határidõ jogvesztõ.

(6) Az MVH a jóváhagyási kérelmekrõl azok hiányta-
lan beérkezésétõl számított nyolc napon belül dönt.

(7) Az MVH azoknak a kérelmezõknek a listáját, ame-
lyeknek az iskolagyümölcs-programban történõ részvéte-
lét elõzetesen jóváhagyta, közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó
megállapodás

4. §

(1) Az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre
elõzetesen jóváhagyott kérelmezõ e rendelet hatálybalépé-
sének idõpontjától kezdõdõen egy vagy több közoktatási
intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy ok-
iratba foglalt, egy tanévre szóló megállapodást a támoga-
tott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók szá-
mára történõ kiszállítására.

(2) Egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben
meghatározott tanítási év vonatkozásában csak egy kérel-
mezõvel köthet megállapodást. Tagintézmény megállapo-
dás megkötésére nem jogosult.

(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jo-
gosult tanulók számát a közoktatási intézménybe a meg-
állapodás megkötését követõ tanév elsõ évfolyamára be-
íratott tanulóknak és a közoktatási intézményben a meg-
állapodás megkötésekor tartó tanévben az 1–3. évfolyamra
járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló
száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötése-
kor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell megha-
tározni.

(4) A kérelmezõ csak olyan közoktatási intézménnyel
köthet megállapodást, amely esetében a teljesítés helyszí-
ne, vagy helyszínei a kérelmezõ vagy annak tagjai zöld-
ség- vagy gyümölcstermõ területeivel azonos, vagy azzal
közvetlen határos megyében vagy Budapesten található.
A 3.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezõk eseté-
ben a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és terme-
lõi 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 mi-
niszter által vezetett minisztériumhoz beérkezett adatszol-
gáltatásban szereplõ adatok vehetõk figyelembe. A 3. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmezõk esetében a
megállapodás megkötésének évében benyújtott egységes
területalapú támogatás iránti kérelemben szereplõ zöld-
ség- vagy gyümölcstermõ területek vehetõk figyelembe.

5. §

(1) Ha az MVH a megállapodást a 13. § (1) bekezdés
szerinti arányos visszaosztást követõen hagyja jóvá, a ké-
relmezõ 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 rész-
letes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre.

6. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a ké-
relmezõ 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 gyako-

riságú lehet;
5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékek-

nek a tanulónként hetente kiosztásra kerülõ, adagban meg-
határozott mennyisége;

6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma,
amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesí-
tett adatokat tartalmazza;

7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulón-
kénti 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 gyûjtõ-
számlát állít ki, amely az összes teljesítési helyszínre vo-
natkozó összesített adatokat tartalmazza;

8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minõségû termékek mennyisége (pl. integ-

rált termesztésbõl származó termék, ökológiai termesztés-
bõl származó termék mennyisége);

10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérõ intézkedé-

sek közül a harmadik, valamint azon felül tanévenként leg-
alább még egy alkalmazott kísérõ intézkedés és annak ter-
vezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézke-
déssel érintett közoktatási intézmények száma, és annak
rögzítése, hogy a közoktatási intézmény, a kérelmezõ vagy
mindkettõ közösen felelõs-e a kísérõ intézkedés megvaló-
sításáért;

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 vonatkozó-
an, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatá-
si feltételeket teljesíti;

14. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat tel-
jesíti;

15. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a megállapodásban rögzített szállítási
gyakoriság mellett a kiszállított termék minõségének meg-
tartását biztosító tárolási körülményeket biztosítja;

16. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalását ar-
ra 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 hatály-
ba és az MVH által az adott szállítási idõszakra jóváha-
gyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;

18. a kérelmezõ és a közoktatási intézmény képvisele-
tére, valamint költségvetési kihatású jogkövetkezmények
tekintetében felelõsségvállalásra jogosult személyek alá-
írása.

(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérõ intézkedés
kizárólag a közoktatási intézmény felelõsségével, a 3. mel-
léklet 6. pontja szerinti kísérõ intézkedés pedig kizárólag a
kérelmezõ és a közoktatási intézmény közös felelõsségé-
vel 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 va-
sárnapig (a továbbiakban: elsõ teljesítési idõszak), a ter-
mékkel való ellátás második idõszaka október második
hétfõjétõl december harmadik vasárnapjáig (a továbbiak-
ban: 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 idõ-
szaka május elsõ hétfõjétõl május utolsó napját követõ va-
sárnapig (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 telje-
sítési idõszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.

5. A megállapodás jóváhagyása

7. §

(1) A kérelmezõnek az 5. melléklet szerinti adattartal-
mú, a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyása iránti
kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlap-
ján – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ tíz na-
pon 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 levél-
címre.

(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 jóvá-
hagyására 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 tar-
talmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapo-
dást, a hiányzó megállapodás vagy megállapodások hiány-
pótlás 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 jóváha-
gyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket
a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési idõszakonként kü-
lön-külön határozza meg. A kérelmezõ köteles a megál-
lapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vo-
natkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekrõl a
közoktatási intézményt tájékoztatni.

(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a
közoktatási intézményekbe szállítható termékek és ter-
mékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.

(7) A kérelmezõ jogosult az általa megkötött megálla-
podások alapján termékenként szállítható mennyiségeket
a vele megállapodást kötõ közoktatási intézmények között
legfeljebb az intézményenként és termékenként jóváha-
gyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdeké-
ben, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési idõ-
szak kezdete között bekövetkezõ létszámváltozásokat ki-
egyenlítse.

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 intéz-

ménnyel kötött és az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerin-
ti megállapodással.

7. A támogatott termék

9. §

(1) Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH
által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban
meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasz-
tásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) bekezdése szerinti
minõségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfele-
lõ, 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 gyü-
mölcs- 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. mellékle-
tében elõírt általános forgalmazási elõírásoknak vagy
amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási elõ-
írásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követel-
ményeknek, 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 fogyasz-
tásra elõkészített és az 1. mellékletben elõírt adagonként
csomagolt áruként kerül szállításra.

8. A támogatott termék kiosztása

11. §

(1) A tanulónként kiosztásra kerülõ termék mennyisé-
ge 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 meg-
kötésekor 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 gya-
koriság 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 létszámadatai-
nak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségé-
rõl az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak
összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével
hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekez-
désnek megfelelõen a napi adag növelésére kerül sor, úgy
fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanu-
lók mely csoportja esetében történt meg.

(4) A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzõ-
könyvet vezetni azon termékekrõl, amelyek a közoktatási
intézményben történõ tárolás alatt romlottak meg. A selej-
tezési 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 in-

tézmény vezetõjének aláírása.
(5) Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben

az átvételért felelõs személy szemrevételezéssel megállapít-
ja, 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 minõ-
ségi kifogás jegyzõkönyvezése során. A minõségi kifogás-
ról a közoktatási intézmény köteles az MVH-t értesíteni, és
az értesítéshez a jegyzõkönyv másolatát mellékelni.

(6) A közoktatási intézmény köteles a támogatott ter-
méket a tanulók részére a közétkeztetéstõl eltérõ idõpont-
ban kiosztani.

9. A támogatás forrása

12. §

Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági
rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alap-
ján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás
összegéig az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,
és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségve-
tésében meghatározott forrásból származó támogatási ke-
ret áll rendelkezésre.

10. Visszaosztási eljárás

13. §

(1) Amennyiben a 4–6. § szerinti megállapodások össze-
sítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezõk által az
adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támoga-
tás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támoga-
tási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendel-
kezésre álló pénzügyi keret és a 4–6. § szerint jóváhagyha-
tó megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes tá-
mogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján
az adott tanév vonatkozásában a termékenként szállítható
adagok számát teljesítési idõszakonként ennek az arány-
nak megfelelõen csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)–(2) be-
kezdése 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. mellék-
let szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifi-
zetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási idõ-
szakban kiszállított termékre vonatkozóan idõszakonként
egy alkalommal, az adott idõszak végét követõ harmadik
hónap utolsó napjáig az MVH-hoz postai úton kell benyúj-
tani.

(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a megvalósított kísérõ intézkedés dokumentációját,

amelyben a résztvevõ tanulók száma, a felhasznált forrá-
sok eredete és nagysága, a megvalósítás idõpontja, vala-
mint 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 benyúj-
tásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott megál-
lapodásait érintõ OM azonosító-változásokról.

(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatáro-
zott határidõn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerül-
nek alkalmazásra.

(5) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérel-
mek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével, egy al-
kalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.
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(6) Az MVH a támogatás kifizetésérõl a kifizetési kére-
lem hiánytalan beérkezésének napját követõ három hóna-
pon belül gondoskodik.

12. Az igényelhetõ támogatás mértéke

15. §

(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfele-
lõen 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 össze-
gére a kérelmezõ a számlát kiállította. Az egy héten ki-
osztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a tá-
mogatás egy hétre és egy fõre számított mértéke legfel-
jebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Amennyiben a
kiválasztott termékek egy hétre és egy fõre számított
mennyiségére jutó támogatás összege meghaladja a brut-
tó 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. mel-
léklete szerinti társfinanszírozás arányának figyelembevé-
telével 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 köz-
oktatási 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 intéz-
mény a kérelmezõtõl az (1) bekezdés alapján átvett plaká-
tokat a program teljes idõtartama alatt a székhelye és az is-
kolagyümölcs-programban részt vevõ tagintézményei fõ-
bejáratánál elhelyezze.

(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont
(iii) alpontjában meghatározott kommunikációs felada-
tok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott összeg a 12. § szerinti forrásból le-
vonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást meg-
elõzõen.

14. Ellenõrzés, jogkövetkezmények

17. §

(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 megállapodá-
sok alapján igényelhetõ támogatás mértékét a késedelmes
benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.

(2) Ha egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdés-
ben meghatározott idõszak vonatkozásában több megálla-
podást is kötött, akkor az MVH a közoktatási intézmény
által – a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül –
legkésõbbi idõpontban megkötött megállapodást veszi fi-
gyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások
esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban
érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplõ megállapo-
dást 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.

18. §

(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabá-
lyoknak megfelelõen a kérelmezõ és a közoktatási intéz-
mény által kötött, a 4–6. § szerinti megállapodás teljesülé-
sének 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 értesí-
tés alapján helyszíni ellenõrzést folytat le. Az MVH a
helyszíni ellenõrzés során a támogatási kérelemhez mellé-
kelt gyûjtõszámlák mellett az átvételi jegyeket, szállítóje-
gyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e
rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott fel-
tételek teljesülését is ellenõrizheti.

(2) Az MVH a helyszíni ellenõrzést megelõzõen fel-
szólíthatja a kérelmezõt a kísérõ intézkedések idõpontjá-
nak 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 rende-
letben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. §
(1) bekezdés 3–7. pontjának megfelelõen elõírt feltétele-
ket nem teljesítette, akkor az MVH

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet eluta-
sítja 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) bekezdés-
ben meghatározott bármely idõszakban kiszállított termé-
kek mennyisége az MVH által az adott idõszakra és megál-
lapodásra jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a,
úgy a leszállított mennyiségre esõ támogatási összeget az
MVH a le nem szállított mennyiségre esõ támogatás mér-
tékével csökkenti.

(5) Amennyiben a kérelmezõ által a 6. § (4) bekezdés-
ben meghatározott bármely idõszakban kiszállított termé-
kek mennyisége egy adott megállapodás alapján szállítha-
tó teljes mennyiség kevesebb, mint 60%-a, az adott idõ-
szakban a kérelmezõ részére a megállapodására vonatko-
zóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 5%-a jogo-
sulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.

(6) Ha az MVH helyszíni ellenõrzése során megállapít-
ja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) be-
kezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rende-
let 13. cikk (10) bekezdésének megfelelõen a (3) bekez-
désben megállapított szankción felül a nem megfelelõ ter-
mék 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) be-
kezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett
a kérelmezõ részére az összes megállapodásra vonatkozó-
an jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosu-
latlanul igénybe vett támogatásnak minõsül és az MVH a
bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelõen a 2. § (1) be-
kezdésben meghatározott tanítási év végén 12 hónapra
visszavonja a kérelmezõ iskolagyümölcs-programban tör-
ténõ részvételre vonatkozó jóváhagyását.

19. §

(1) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (6) bekez-
désben, valamint a megállapodás 1. pontjában elõírt, a ter-
mék tanulók részére történõ kiosztására vonatkozó kötele-
zettségeinek, 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 kiosz-
tása azért állt elõ, mert a tanulók megállapodásban megha-
tározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor
fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott ter-
mékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közok-

tatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támoga-
tásnak minõsül.

(3) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy
a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (3)–(4) be-
kezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségei-
nek, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támoga-
tott 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 meg-
állapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt
kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által ki-
osztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított
ellenértékének 20%-a a közoktatási intézménynél jogosu-
latlanul 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 létre-

hozásáról, 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 tá-
mogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megálla-
pításáról 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

A B C D E F

Termék megnevezése
Egy adagként

kiosztandó
mennyiség

A támogatás mértéke (Ft/adag)

I. idõszak II. idõszak III. idõszak IV. idõszak

1. gyümölcs

1.1. alma egész 1 db 40 40 50 50

szeletelt 8 dkg 80 80 80 80

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

2. zöldség

2.1. paradicsom 1 db 50 60 60 50

2.2. sárgarépa
(csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

10 dkg 40 40 40 40

2.3. étkezési paprika (tv vagy kápia) 1 db 25 25 50 50

2.4. karalábé 10 dkg 25 – – 25

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 ter-
méket csak azon közoktatási intézmények tanulói által történõ fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatko-
zásában a támogatást igényli;

4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4–6. § szerinti megállapodásban foglal-
taknak megfelelõen szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet ér-
telmében 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 gondatlan-
ság 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;

1972 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



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 intézmé-
nyek 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 ter-

mék 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 táplálkozás-
ban 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 bemuta-
tása, a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermõtájak bemutatása;

1.5. A szállítóval megállapodást kötött közoktatási intézmények felsorolása;

1.6. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezõnél és az elérhetõségeik.

2. Zöldség-gyümölcs termelõkhöz, termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanul-
mányutak.
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 gyümölcsültet-
vényt, a szüretet, a postharvest munkákat vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest mun-
káit.

3. 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, fél-
évenként legalább két foglalkozás megtartását tegye lehetõvé. A foglalkozások során az Európai Unió társfinanszí-
rozásával megvalósuló iskolagyümölcs-programra fel kell hívni a tanulók figyelmét.

4. A gyümölcs- és zöldségágazatot érintõ ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevõ
tanuló részére tanévenként legalább három foglalkozási alkalommal.

5. A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett ver-
seny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás do-
boz, sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevõ összes tanuló részére nyitva álljon, az adott juta-
lom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerûsítõ feliratot, ábrát.

6. Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöld-
ségféleségenként 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 1/2 vagy 1/4 db

7. Paprika (tv, kápia, kaliforniai) Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

8. Fejes saláta 1 fej/ 20 fõ

9. Karfiol 3 dkg

10. Brokkoli 3 dkg

11. Karalábé 1 db/8 fõ

12. Zöldborsó 3 dkg (szemes)

A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott
termékként kiosztásra kerül.

1974 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



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 piacszervezés-
rõl 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 ren-

delet 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)

Összesen:

A 4. b) 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)

Összesen:

A 4. c) 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)

Összesen:

A 4. d) 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)

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 gyûjtõ-
számlát 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 végrehajtásá-

ról 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 ismere-
tek fejlesztése érdekében.
A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek oktatása.
A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett ver-
seny, 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 zöld-
ségféleségenként 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 nyilvántartá-

sok részletes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre – magát alávetni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minõségének megtartását biztosító táro-

lási 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 ér-

tesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ plakátot a program teljes idõtartama alatt a fõbejáratánál elhelyez-

ni.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett tá-
mogatás 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 jóváha-

gyó határozat közlését követõ napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határo-
zatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik. valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-prog-
ram 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 megfelel-

nek.
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 megha-
tározott 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 C

1 E 300 aszkorbinsav quantum satis

2 E 301 nátrium-aszkorbát

3 E 302 kalcium-aszkorbát quantum satis

4 E 330 citromsav

5 E 331 nátrium-citrátok

6 E 332 kálium-citrátok

7 E 333 kalcium-citrátok
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7. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Nyilvántartás a kiosztott termékmennyiségekrõl

A B C D E F G H

1

Hét
Kiosztási napok

(H, K, Sze,
Cs, P)

Kiosztási
napokon
jelenlévõ
tanulók

számának heti
összege(C=F)

Átvett termék-
mennyiség

(adag)

Leselejtezett
termék-

mennyiség
(adag)

Kiosztott
termék-

mennyiség
(adag) (D–E–G)

A 11.§ (2) bekezdésnek
megfelelõen kiosztott termék

2
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 iskolagyü-

mölcs-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 idõszakonkén-
ti elszámoló vagy gyûjtõszámlák másolata.

5.2 A kísérõ intézkedések végrehajtását igazoló dokumentumok ideértve a résztvevõ tanulók számát, a felhasz-
nált 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 egyetér-
tésben tett elõterjesztésére –

dr. Banyár Magdolnát
– 2012. július 1-jei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem

és a Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskolán – a 2012. jú-
lius 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 idõ-

tartamra – a Baptista Teológiai Akadémián a rektori teen-
dõk 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 Közszolgá-
lati Egyetem valamennyi, az alapfunkciókat és az egye-
temi mûködést támogató kiegészítõ funkciókat befoga-
dó és kiszolgáló létesítményének egységes elhelyezése,
illetve az ahhoz szükséges beruházási tevékenység a „Lu-
dovika Campusban”, a Budapest VIII. kerület, belterület
36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az
1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatti ingatlanon, vala-
mint 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 továb-
biakban: elõterjesztés) szerinti beruházási tartalommal;

2. kifejezi azon szándékát, hogy a Beruházás elsõ üte-
me 2012–2015. években valósuljon meg, az elõterjesztés
szerinti, az egyetemi oktatási alapfunkciókat és egyes, az
oktatási tevékenység minõségét fokozó kiegészítõ funk-
ciókat magában foglaló beruházási tartalommal;

3. egyetért azzal, hogy az Ingatlannak a Beruházás
megvalósítására feljogosított vagyonkezelõje, valamint a
létrejövõ létesítmények vagyonkezelõje a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem legyen azzal, hogy a Beruházással kap-
csolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentõsé-
gû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos kine-
vezésérõl és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm.
határozat 2. pont a) alpontjában foglaltak érvényesülését;

4. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormánybiztost és a nem-
zeti fejlesztési minisztert, hogy az arra jogosult szerveze-
tek útján gondoskodjanak az Ingatlan vonatkozásában az
1. és 2. pontban foglaltakat lehetõvé tevõ, egységes tulaj-
doni, vagyonkezelõi és használói jogviszonyok, valamint
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelõi jogállá-
sa biztosításához szükséges intézkedések megtételérõl;

Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormány-
biztos
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért fe-
lelõs kormánybiztost, hogy az egyes kiemelt jelentõségû
budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos kineve-
zésérõl és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. ha-
tározat 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 eszkö-
zök alkalmazását, vagy azok kezdeményezését is – együt-
tesen készítsenek elõterjesztést a Kormány számára;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beru-
házásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2012. május 31.

6. felhívja a belügyminisztert és a Jó Állam fejlesztési
koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelõs kor-
mánybiztost, hogy a Beruházás, illetve egyes munka-
szakaszainak Startmunka Mintaprogram keretében törté-
nõ megvalósításához a szükséges intézkedést megtegye;

Felelõs: belügyminiszter
a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormány-
biztos

Határidõ: 2012. május 31.
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7. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért fe-
lelõs kormánybiztost, hogy a nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. tör-
vény alapján a Beruházással összefüggõ hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánítá-
sáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl nyújtson be elõ-
terjesztést a Kormányhoz;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beru-
házásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: azonnal

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter és az egyes kiemelt je-
lentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
bevonásával a beruházói tevékenység elvégzése érdeké-
ben létrehozandó Nemzeti Közszolgálati Egyetem pro-
jektszervezete részére a 2012. évi mûködéshez, a projekt-
szervezet személyi és dologi költségeinek fedezetéhez
szükséges, 40 millió forint biztosításáról gondoskodjon;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beru-
házásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: azonnal

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beru-
házás részét képezõ elõkészítési, tervezési, bontási és épí-
tési munkák fedezetére a 2012. évben 2000 millió forint
biztosításáról gondoskodjon, valamint ezen összegnek a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem javára történõ, és a beru-
házási célra való felhasználását lehetõvé tevõ átcsoporto-
sításhoz szükséges intézkedést megtegye;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert
és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes kiemelt je-
lentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
bevonásával a 2013. évi központi költségvetés tervezése-
kor a Beruházás részét képezõ elõkészítési, tervezési, bon-
tási és építési munkák fedezetére 2700 millió forint bizto-
sításáról gondoskodjon;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beru-
házásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: a 2013. évi központi költségvetés tervezése
keretében

11. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehaj-
tásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost, a nem-
zetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert,

hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelye-
zéséhez szükséges, nem beruházási tevékenység fedezetét
szolgáló, egyéb források biztosításáról készítsen elõter-
jesztést a Kormány számára;

Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormány-
biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. június 30., illetve szükség szerint

12. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehaj-
tásának összehangolásáért felelõs kormánybiztost, a nem-
zetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházáso-
kért felelõs kormánybiztos bevonásával, az Ingatlanon és
környezetében megvalósítandó, a 9. és 10. ponttal nem
érintett beruházási programelemek finanszírozásáról, az
európai uniós fejlesztési források felhasználási lehetõ-
ségének megvizsgálásával, készítsen elõterjesztést a
Kormány részére;

Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormány-
biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beru-
házásokért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2012. június 30.

13. felhívja a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehaj-
tásának 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 in-
gatlanok hasznosításának lehetõségét, és az arra jogosult
szervezetek útján gondoskodjon azok hasznosításáról;

Felelõs: a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormány-
biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

14. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, a nem-
zeti fejlesztési minisztert, valamint az új nemzeti közgyûj-
teményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs kormány-
biztost, hogy együttesen készítsenek elõterjesztést a
Kormány számára a Magyar Természettudományi Múze-
umnak a Ludovika Fõépületébõl való távlati kiköltözésé-
rõl, a jelenleg a Ludovika Fõépületben elhelyezett nem kö-
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zönségforgalmi-kiállítási célú múzeumi funkciók más he-
lyen, egységesen történõ elhelyezésérõl;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüt-
tes koncepciójáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2012. december 31.

15. kiemelt kormányzati céllá nyilvánítja, hogy az Eu-
rópai Unió 2014–2020-as tervezési és programozási idõ-
szakára vonatkozó operatív programok keretében, uniós
fejlesztési támogatásként, a megvalósítási határidõkkel
összhangban, rendelkezésre álljanak a Beruházás meg-
valósításához ezen idõszakban szükséges további pénz-
ügyi források.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beru-
házásokért felelõs kormánybiztos

a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtá-
sának összehangolásáért felelõs kormány-
biztos

Határidõ: az Európai Unió 2014–2020-as programozá-
si idõszakára vonatkozó nemzeti szintû ter-
vezési dokumentumok, illetve operatív prog-
ramok elkészítéséhez igazodva folyamato-
san

16. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1. A) Befektetett eszközök 8 437 961 1 750 000 1 041 860

2. I. Immateriális javak 900 696

3. II. Tárgyi eszközök 20 833 11 164

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 416 228 1 750 000 1 030 000

5. B) Forgóeszközök 495 430 0 405 576

6. I. Készletek 0

7. II. Követelések 1 187 2 028

8. III. Értékpapírok 183 856 357 449

9. IV. Pénzeszközök 310 387 46 099

10. C) Aktív idõbeli elhatárolások 574 818

11. Eszközök összesen 8 933 965 1 750 000 1 448 254

„A” MÉRLEG Források (passzívák)
(2011. december 31.)

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

12. D) Saját tõke 8 612 455 1 750 000 1 238 294

13. I. Jegyzett tõke 1 134 020 1 134 020

14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (–)

15. III. Tõketartalék 0 0

16. IV. Eredménytartalék 4 720 347 1 750 000 6 531 448

17. V. Lekötött tartalék 2 691 800 2 691 800

18. VI. Értékelési tartalék

19. VII. Mérleg szerinti eredmény 66 288 –9 118 974

20. E) Céltartalékok 206 509 200 000
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Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

21. F) Kötelezettségek 22 315 0 8 678

22. I. Hátrasorolt kötelezettségek

23. II. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 22 315 8 678

25. G) Passzív idõbeli elhatárolások 92 686 1 282

26. Források összesen 8 933 965 1 750 000 1 448 254

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

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 7 130

2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. III. Egyéb bevételek 4 042 395 10 254 211

4. Ebbõl: – támogatás 4 009 028 10 247 587

5. – alapítói

6. – központi költségvetés 4 009 028 10 247 587

7. – helyi önkormányzat

8. – társadalombiztosítás

9. – egyéb, ebbõl 1%

10. IV. Pénzügyi mûveletek bevételei 15 116

11. V. Rendkívüli bevételek 0 3 983

12. Ebbõl: – támogatás 0 0

13. – alapítói

14. – központi költségvetés

15. – helyi önkormányzat

16. – társadalombiztosítás

17. – egyéb

18. VI. Tagdíj

19. A) Összes bevétel (I.�II.+III.+IV.+V.+VI.) 4 042 395 10 280 440

20.

21. VII. Anyagjellegû ráfordítások 44 409 48 140

22. VIII. Személyi jellegû ráfordítások 161 418 158 868

23. IX. Értékcsökkenési leírás 4 685 6 546

24. X. Egyéb ráfordítások 3 765 595 10 049 832

25. XI. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

26. XII. Rendkívüli ráfordítások 9 136 028

27. B) Összes ráfordítás (VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.) 3 976 107 0 19 399 414

28. C) Adózás elõtti eredmény (�A�B) 66 288 –9 118 974

29. XIII. Adófizetési kötelezettség
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Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

30. D) Jóváhagyott osztalék 0

31. E) Tárgyévi eredmény (C–I–D) 66 288 –9 118 974

32.

33. Továbbutalási céllal kapott támogatás 13 283 243 0 10 047 573

34. Továbbutalt támogatás 13 887 036 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, re-
gisztrációs száma 154224) végzi.

A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 2010. szeptem-
ber 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 Hungá-
ria 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 átala-
kításával 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.
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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 forrásértéke-
lési 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 bemuta-
tása 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 ada-
tok mellett.

A beolvadás kapcsán a Közalapítvány változtatott a továbbutalási céllal kapott támogatások számviteli elszámolásá-
ban. A beolvadás napjától a 224/2000 (XII. 19.) értelmében a továbbutalási céllal kapott támogatásokat egyéb bevétel-
ként, 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 felszerelé-
sek) 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 el-
helyezését és használóinak nevét – alapján tényleges felvétellel készül.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben elõállítási, illetve beszerzési költségen halmozott értékcsökke-
néssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az átalakulás során a beolvadó közalapítványok eszközeit könyvszerinti érté-
ken 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 3 év
Mûszaki berendezések 7 év
Gépjármûvek 5 év
Egyéb berendezések 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
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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

Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány

Bruttó érték

Alapítás-átszervezés 0 0 0 0

Vagyoni értékû jogok 0 0 0 0

Szellemi termékek 2 442 0 0 2 442

Bruttó érték összesen 2 442 0 0 2 442

Értékcsökkenés

Alapítás-átszervezés 0 0 0 0

Vagyoni értékû jogok –1 543 –203 0 1 746

Szellemi termékek 0 0 0 0

Értékcsökkenés összesen –1 543 –203 0 –1 746

Nettó érték 899 –203 0 696

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult:

adatok E Ft-ban

Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány

Bruttó érték

Ingatlanok 0 0 0 0

Mûszaki gépek, berendezések 0 0 0 0

Egyéb berendezések, jármûvek 27 603 1 862 –5 648 23 817

Beruházások 0 0 0 0

Bruttó érték összesen 27 603 1 862 –5 648 23 818

Értékcsökkenés 0 0 0 0

Ingatlanok 0 0 0 0

Mûszaki gépek, berendezések 0 0 0 0

Egyéb berendezések, jármûvek –6 771 –6 343 461 –12 653

Értékcsökkenés összesen –6 771 –6 343 461 –12 653

Nettó érték 20 833 –4 481 –5 187 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 eszközö-

ket 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 szá-

molható 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
2010

módosítása
2011

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetés

MTV nonprofit Zrt. 1 200 000 1 200 000

Duna TV nonprofit Zrt. 716 028 716 028

MR nonprofit Zrt. 6 500 000 6 500 000

MTI nonprofit Zrt. 0 1 750 000 1 750 000

Tulajdonosi részesedésekre elszámolt értékvesztés –9 136 028

Összesen 8 416 028 1 750 000 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 va-
gyonátadás 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 (rész-
vény) értékvesztést kell elszámolni, ha a befektetés könyv szerinti értéke és a piaci érték között tartós és jelentõs különb-
ség van. A közszolgálati média szolgáltatók piaci értéke nem értelmezhetõ, ezért azok saját tõkéjüket lehet az érték meg-
állapításánál alapul venni, ezen kívül a törvény 15. §. alapján el kell számolni mindazon gazdasági események ered-
ményhatását is amelyek a mérleg készítéséig ismertté válnak és jelentõs mértékben befolyásolják a beszámolót. Ez utób-
bi 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

Kuratóriumi határozat 2010 Értékvesztés 2011

MTV nonprofit Zrt. 1 200 000 –1 190 000 10 000

Duna TV nonprofit Zrt. 16/2012 716 028 –706 028 10 000

MR nonprofit Zrt. 6/2012 6 500 000 –6 490 000 10 000

MTI nonprofit Zrt. 4/2012 1 750 000 –750 000 1 000 000

Összesen 10 166 028 –9 136 028 1 030 000

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1989



2.1.2. Követelések
adatok E Ft-ban

2010 2011

Telefon- és bankköltségek továbbszámlázása 521 710

Egyéb elszámolások munkavállalókkal szemben 138 331

TB-kötelezettség túlfizetése 528 487

Bírói letét 500

Összesen 1 187 2028

Az ONYF a 99-24539-4/2011 számú megbízó levél alapján NYENYI adatszolgáltatásunkat saját hatáskörben felül-
vizsgáltuk, 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

2010 2011

Diszkontkincstárjegy 183 856 357 449

Összesen 0 357 449

2.1.4. Pénzeszközök
adatok E Ft-ban

2010 2011

Magyar Államkincstár 309 559 45 825

Pénztár 828 273

Összesen 310 387 46 099

2.1.5. Aktív idõbeli elhatárolás
adatok E Ft-ban

2010 2011

Diszkontkincstárjegy kamata 574 0

Dolgozók részére éves BKV Zrt.-bérlet 642

Folyóiratok, szakkönyvek elõfizetése 122

Casco 2012. I. negyedéves 54

Összesen 574 818

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
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Nyitó 2010. jan. 1. Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró 2011

Tõketartalék 0 0

Eredménytartalék 4 720 346 6 531 448

MTV KA 4 720 346 1 816 280 –5 187 6 531 448

Lekötött tartalék 2 691 800 2 691 800

HTV KA 691 800 691 800

MR KA 2 000 000 2 000 000

Tárgyévi eredmény 66 288 -9 118 974 –66 288 –9 118 974

Összesen 8 612 454 1 816 280 –5 187 –71 475 1 238 294

A lekötött tartalék összege a Magyar Rádió nonprofit Zrt., valamint a Duna Televízió nonprofit Zrt. tõkenövekedés cí-
mén 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 Ma-
gyar 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 jog-
elõd közalapítványok tulajdonában voltak. A közszolgálati médiákat érintõen a tulajdonos változás törvényi automatiz-
mus volt, az MTI nonprofit Zrt. esetében a tulajdonosváltást elsõ lépésben a Hírügynökségi Törvény módosítása rendez-
te. Az NHT tv. módosításából adódó változást a Közszolgálati Közalapítvány átalakulási vagyonmérlege nem tartalmaz-
ta. Az MTI 1 750 000 E FT névértékû részvénye nem szerepelt a Közszolgálati Közalapítvány átalakulási vagyon mérle-
gének befektetései között.

A probléma megoldásaként a Közszolgálati Közalapítvány átalakulási vagyonmérlegét az MTI a részesedéssel kiegé-
szítettük, és a 2010. évi egyszerûsített éves beszámoló korrekcióját elvégeztük. A 2010. évi egyszerûsített éves beszámo-
ló 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. szá-

mon 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 kive-
zetése 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

Dolgozók elbocsátására 4 484 0

Várható költségekre 500 0

Peres ügyekre 201 525 200 000

Összesen 206 509 200 000

A folyamatban lévõ peres ügyek várható kötelezettségeinek összegére a jogászok által adott nyilatkozatok alapján ké-
peztünk céltartalékot. A kimutatott céltartalék a beolvadás során került a Közalapítvány könyveibe.
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2.2.3. Kötelezettségek
adatok E Ft-ban

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2010 2011

TB és költségvetési kötelezettség 11 119 5 560

Szállítói kötelezettség 7 246 3 052

Jövedelemfizetési kötelezettség 3 950 66

Összesen 22 315 22 315

Az Közszolgálati Közalapítvány 2011. december 31.-ig keletkezett kötelezettségeit 2012. január hónapban kiegyenlí-
tésre kerültek.

2.2.4. Passzív idõbeli elhatárolások
adatok E Ft-ban

Tárgyidõszakot terhelõ költségek elhatárolása 2010 2011

Bank költség 347

Jogi tanácsadás 500 0

Könyvvizsgálat 2 552 935

Könyvelési számviteli szolgáltatás 6 300 0

MR Zrt./Mûvészeti tánc együttesek támogatása 83 334 0

Összesen 92 686 1 282

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Értékesítés árbevétele
adatok E Ft-ban

Értékesítés árbevétele 2011

Bank költség továbbszámlázása 6 157

Egyéb költség továbbszámlázása 486

Telefonhasználat továbbszámlázása 487

Összesen 7 130

3.2. Egyéb bevételek
adatok E Ft-ban

Egyéb bevételek 2010 2011

KSZKA mûködési támogatása 247 982 200 000

APEH beszedésbõl származó üzembenntartási díj 6 150 0

Egyéb 33 115

Pályázati opció megvásárlása 600 0

Telefon-, internetkeret-túllépés 208 0

Céltartalék felhasználása 22 366 6 509

Közmédiumok mûködési támogatás továbbutalása 3 764 896 9 964 241

Mûvészeti együttes támogatásának továbbutalása 83 333

Magánszemélytõl kapott támogatása 13

Értékesített tárgyi eszközök árbevétele 160 0

Összesen 4 042 395 10 254 211
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A Közalapítvány a mûködésének fedezetét a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alaptól kapja havi rend-
szerességgel melynek összege fix 16 667 E Ft. A Közalapítvány tovább utalási céllal kapja az MTVA keresztül a köz-
szolgálati 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

2010 2011

Diszkontkincstárjegy kamata 0 15 116

Összesen 0 15 116

3.4. Rendkívüli bevételek
adatok E Ft-ban

2010 2011

Térítésmentesen kapott szolgáltatás 0 3 983

Összesen 0 3 983

A Közszolgálati Közalapítvány részére térítésmentes szolgáltatást (iroda és fénymásolóbérlet, postázás) biztosít szá-
mára szerzõdés alapján az MTVA.

3.5. Ráfordítások
adatok E Ft-ban

2010 2011

Anyagköltség 1 520 2 635

Igénybevett szolgáltatások 41 880 38 653

Egyéb szolgáltatások 1 009 6 852

Bér és egyéb jövedelem 127 768 29 109

Személyi jellegû kifizetés 4 903 99 511

Bérjárulékok 28 745 30 248

Értékcsökkenési leírás 4 685 6 546

Értékesített eszközök könyvszerinti értéke 68

Közmédiumoknak továbbutalt mûködési támogatás 3 764 898 10 047 573

Egyéb ráfordítás, perköltség 631 1 655

Összesen 3 976 106 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

2010 2011

66 288 –9 118 974
Összesen 66 288 –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.
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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 Közszol-
gálati 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) Mûködési támogatás Céltámogatás

MTV Zrt.
(tovább utalt)

Duna TV Zrt.
(továbbutalt) MTI MR Zrt.

(továbbutalt) MTV Zrt. MTV KA DTV Zrt. MTI MR Zrt. MTV Zrt. MR Zrt. Duna TV Zrt.

Január 43 665 932 37 263 696 62 063 300 35 112 313 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700

Február 43 945 134 37 373 920 62 039 900 35 392 112 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 379 000 000 143 966 054

Március 44 151 700 37 491 000r 62 058 300 35 408 444 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 1 703 142 366 382 972 324 869 598 889

Április 44 059 494 37 473 756 62 039 859 35 391 914 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700

Május 44 166 700 27 500 000 62 083 300 35 416 700 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 388 360 500

687 275 509 374 946 115 261 616 459

Június 44 166 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 313 360 500

Július 44 166 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 207 000 000

Augusztus 44 166 700 37 500 000 62 063 300 35 416 700 44 166 700 16 666 700 37 500 000 62 083 300 35 416 700 132 000 000

Szeptember 44 165 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 44 166 700 16 666 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600

Október 44 166 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 44 166 700 16 666 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 132 000 000

132 000 000

November 44 166 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 44 166 700 16 666 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 132 000 000

December 44 166 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 43 166 700 16 666 700 57 500 000 376 583 400 61 666 600 132 000 000

529 166 860 529 602 372 2 002 888 159 529 637 983 530 000 400 200 000 400 530 000 00 2 003 000 000 530 000 000 4 338 138 875 757 918 439 1 275 183 412

4.2. Egyéb megjegyzések

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 ki-

fizetésre.
A Közalapítvány nem végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. A Közalapítvány tevékenységébõl adódóan környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

nem keletkeznek.
Budapest, 2012. május 17.

Balogh László s. k., Mihalcsik Éva s. k.,
elnök fõkönyvelõ
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Közszolgálati Közalapítvány tulajdonosának

Elvégeztük a Közszolgálati Közalapítvány mellékelt 2011. évi egyszerûsített éves beszámolójának a könyvvizsgála-
tát, amely egyszerûsített éves beszámoló a 2011. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszkö-
zök 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 el-
fogadott 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 könyv-
vizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvé-
nyes – 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 bizonyossá-
got szerezzünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerez-
ni 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 beszá-
moló 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 foglal-
ja 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 könyvvizs-
gálói 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 ké-
szítették el. Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Közszolgálati Közalapítvány 2011. decem-
ber 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 bejegyzett könyvvizsgáló

és Tanácsadó Kft. Kamarai tagsági szám: 003610
1027 Budapest, Kapás u. 6–12.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001297
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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 végrehaj-
tásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. ren-
delet 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 nemzetkö-

zi elismertség. 
 
A rektor feladata a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az egye-
tem irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: 
– az egyetem szakszerű és törvényes működésének biztosítása, 
– az egyetem képzési, tudományos, kutatási, innovációs, igazgatási, gazdasági és szolgáltató tevékenységének irányí-

tása, 
– 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 megjele-
nést 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 Állam-
titkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.). 
 
A pályázatról bővebb felvilágosítást az intézményben dr. Merényi Mária főtitkár ad. [Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-
Zsilinszky 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. 
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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 összefüg-
gő 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  
Óvoda-Bölcsőde 
3881 Abaújszántó,  
Jászay tér 10.  

Abaújszántó Óvoda  
és Egységes Óvoda-
Bölcsőde Tagintézménye 
Boldogkőújfalu  
3884 Boldogkőújfalu,  
Kiss I. u. 8.  
 
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 megha-
tározott alaptevékeny-
ségek szakszerű és törvé-
nyes működtetése. 

Főiskolai, óvodapedagó-
gusi v, pedagógus-
szakvizsga, legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvő-
képesség. 

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, nyilat-
kozat arról, hogy a pályáza-
ti anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy a benyúj-
tott pályázat tartalma har-
madik személlyel közölhető. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, elektro-
nikus úton:  
Kocsis Józsefné részére a  
szantoiovi@gmail.com  
e-mail címen keresztül,  
személyesen: Kocsis Jó-
zsefné, 3881 Abaújszántó,  
Jászay tér 10.  
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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 óvodapedagó-
gusi v, legalább öt év 
óvodapedagógus-munka-
körben eltöltött szgy, 
óvodapedagógus-munka-
körben fennálló határo-
zatlan idejű alkalmazás 
vagy a megbízással tör-
ténő határozatlan idejű 
alkalmazás, közoktatás-
vezetői v. vezető óvoda-
pedagógus-szakvizsga. 

ÁEI: 2012. szept. 15.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap.  
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő képvi-
selő-testületi ülés.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő és a fenntartói straté-
giai célok megvalósulását 
célzó fejlesztési elképzelé-
seket, szakmai ön, mely a 
szgy meglétét alátámasztja, 
om, b, hozzájáruló nyilat-
kozat harmadik személy 
betekintéséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: két azonos szövegű 
és mellékletű eredeti pél-
dányban (1 példányt nem 
kell összefűzni), valamint 
egy, az eredetivel megegye-
ző példányban CD-n, postai 
úton kell benyújtani.  
Pc: Budapest Főváros 
IX. Kerület  
Ferencváros  
Polgármesteri Hivatal  
jegyzője  
1092 Budapest,  
Bakáts tér 14.  
A pályázat további megje-
lenésének 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, cselek-
vőképesség, felsőfokú 
óvodapedagógusi v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga.  
 

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, öt évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
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Előny: közoktatás-veze-
tői szakvizsga, szlovák 
nemzetiségi óvodapeda-
gógus-oklevéllel való 
rendelkezés [Közokt.tv. 
17. § (3) bek.] vezetői 
tapasztalat, legalább 
öt év óvodapedagógus-
munkakörben  
szerzett szgy. 

Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő 
30 napon belül.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, b, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez, nyílt ülésen való előké-
szítéséhez és elbírálásához 
hozzájárul, az intézmény 
vezetésére vonatkozó prog-
ram bemutatása, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel 
együtt.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, lezárt 
borítékban, egy darab ere-
deti példányban, „Óvoda-
vezetői pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyújta-
ni úgy, hogy a pályázat 
részét képező dokumentu-
mok – az esetleges kísérő-
levéllel 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 intéz-
mény megismerésének 
lehetősége:  
f: Klement János polgár-
mester . 
Tel.: (28) 566-511.  
 

Gyulakeszi  
Községi Önkormányzat  
8286 Gyulakeszi,  
Kossuth Lajos u. 55.  
 

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

Főiskola, óvodapedagó-
gus, óvodapedagógus-
munkakörben 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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a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartás-
ról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben  
foglaltakra.  

viszony létesítéséhez 
jogszabályban előírt 
feltételek. 

bizottsági és testületi meg-
hallgatását követően a kép-
viselő 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 adat-
bázisban szereplő azonosí-
tószámmal, valamint a be-
osztás 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 megje-
lenésének helye, ideje:  
Gyulakeszi Települési Ön-
kormányzat hirdetőtábla:  
2012. június 1.  
NKI internetes honlap:  
2012. június 5.  
 

Máriapócs Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
4326 Máriapócs,  
Kossuth tér 1. 

Máriapócs  
Napközi Otthonos Óvoda 
4326 Máriapócs,  
Kossuth tér 12.  
  
Lf: az intézmény rendel-
tetésszerű működésének 
biztosítása, az intézmény-
ben folyó szakmai munka 
feltételeiről való gondos-
kodás, vezetői irányítás.  
 

Főiskola, az óvodapeda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai v. és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
öt év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet. 

ÁEI: 2013. jan. 1.  
A vezetői megbízás 2018. 
aug. 15-éig, határozott  
időre szól.   
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 Önkor-
mányzat Képviselő-
testülete a Korm. rendelet 
alapján bírálja el.  
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Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, vpr, b, hiteles om, szgy 
igazolása, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez  
hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal, vala-
mint a munkakör megneve-
zésével: „óvodavezető” 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Máriapócs Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
4326 Máriapócs,  
Kossuth tér 1.  
A képviselő-testület fenn-
tartja azon jogát, hogy a 
pályázati eljárást eredmény-
telennek 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. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus v. és pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, leg-
alább öt év szgy óvoda-
pedagógusként. 

ÁEI: 2012. nov. 1.  
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján való megjelenés-
től 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 elképzelés-
sel, b.  
Pc: Ózd Városi  
Polgármesteri Hivatal  
Oktatási, Művelődési  
és Sport Osztály  
3600 Ózd,  
Városház tér 1.  
 

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

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

Főiskola, óvodapedagó-
gus-szakvizsga, közokta-
tás-vezetői szakképzett-
ség, 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, jogsza-
bályoknak és belső sza-
bályzatoknak megfele-
lően.  

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

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: nevelési, 
oktatási intézményben, 
óvodapedagógus-
munkakörben fennálló hatá-
rozatlan időre szóló alkal-
mazás, illetve a megbízással 
egyidejűleg óvodapedagó-
gus-munkakörben történő 
határozatlan időre szóló  
alkalmazás.  
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes 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 szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
továbbá a vpr-t igazoló om, 
adatkezelési nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában közreműködők a 
pályázatba betekinthetnek.  
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban (egy 
eredeti, egy másolati) postai 
úton, a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító-
számmal, valamint a mun-
kakör megnevezésével: 
„Óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, illetve szemé-
lyesen: 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 megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. május 18.  
Rábapordány Község Ön-
kormányzat 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 – óvo-
dapedagógusi v. és szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy, nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg vállalja a pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézmény-
vezetői 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 képesí-
tések és a szgy igazolására 
vonatkozó om, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések, 
nyilatkozat, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
beleegyezik-e a vezetői 
megbízás adásának nyilvá-
nos 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.   
  
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogkörök 
gyakorlása és döntéshoza-
tal az intézmény működé-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet a jogszabály vagy az 
intézmény szabályzata 
nem utal más hatásköré-
be. 

Főiskola, tanárképző 
főiskola, vezetői – leg-
alább öt év feletti – 
szakmai tapasztalat,  
felhasználói szintű 
MS Office (irodai alkal-
mazások), vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás  
lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott  
időre szól.   
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. jún. 20.  
Pehi: 2012. júl. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testületi 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 elképzelés-
sel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat anyagát megis-
merhessék a véleményezés-
re és döntésre jogosultak.   
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
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zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(49/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani.  
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 
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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.  
  
  

Az adott nevelési-okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga vagy a 
szakképzettséghez kap-
csolódó szakterületen 
szerzett tudományos 
fokozat vagy a szakkép-
zettséghez kapcsolódó 
szakterületen szerzett 
doktori cselekmény alap-
ján szerzett doktori cím, 
illetve a Közokt.tv. 
128. §-ának (9) bekezdé-
sében meghatározottak,  
legalább nyolc év peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy, legalább 
öt év oktatási intéz-
ményben szerzett vezetői 
gyak. (a Korm. rendelet 
5. §), a nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus-munka-
körben történő határozat-
lan időre szóló alkalma-

ÁEI: 2012. szept. 17.  
A vezetői megbízás 2016. 
szept. 17-éig, határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 megfele-
lő pályázatokat érvényte-
lenként az előkészítő bizott-
ság a pályázó részére visz-
szaküldi. A határidőre be-
nyújtott pályázatok elbírálá-
sa a beadási határidőtől 
számított 60 napon belül 
történik a jogszabályokban 
meghatározott vélemények 
figyelembevételével. Az 
igazgatótanács a pályázókat 
személyesen meghallgatja, 
ezt követően – a vidékfej-
lesztési miniszter előzetesen 
kért egyetértésével – dönt. 
A döntésről a pályázók 
írásban kapnak értesítést.  
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zás, magyar állampolgár-
ság vagy külön jogsza-
bály szerint jog a szabad 
mozgáshoz és tartózko-
dáshoz, illetve bevándor-
lási vagy letelepedési 
engedély, büntetlen  
előélet.  
Előny: tangazdaság mű-
ködtetésével kapcsolatos 
tapasztalatok, gyakorló-
iskolai tapasztalat, szak-
mai (agrár), társadalmi és 
egyéb szervezetben való 
aktív részvétel, idegen 
nyelv ismerete, felhasz-
nálói szintű számítás-
technikai ismeret, a fenn-
tartó költségvetési és 
pénzügyi rendszerében 
való jártasság.  

Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Korm. rendelet, valamint 
a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a vi-
dékfejlesztési miniszter 
irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szerveknél történő 
végrehajtásáról szóló 
70/2011. (VII. 26.) 
VM rendelet rendelkezései 
az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes életutat bemutató 
szakmai ön, az eddigi mun-
kahelyek, munkakörök 
feltüntetésével, a szakmai 
munka részletes ismerteté-
sével, om, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
orvosi igazolás, amellyel a 
pályázó a vezetői beosztás 
ellátására alkalmas egész-
ségi állapotát igazolja, nyi-
latkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázattal összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatko-
zat, amelyben vállalja, hogy 
igazgatói megbízása esetén 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárást lefolytatja. hiány-
pótlásnak a pályázati határ-
idő lejártáig, valamint a 
végzettséget bizonyító ok-
iratok tekintetében az elbí-
rálásig helye van abban az 
esetben, ha azokat a pályázó 
az elbírálásig megszerzi.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(Felv/5/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani és elektronikus 
úton VM KASzK részére a 
gyongyi.olah@fvmkaszk.hu 
címen keresztül.  
 



 
13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2007 

1 2 3 4 

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 megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap:  
www.kozigallas.hu  
VM KASzK Bercsényi 
Miklós Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola, Kollégi-
um és VM Gyakorlóiskola, 
Budapest honlapja,  
Kormányzati portál.  
A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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 köve-
tően a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi 
 CXC. törvényben és 
a hozzájuk kapcsolódó 
jogszabályokban megha-
tározott feladatok ellátása. 

Büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság, 
cselekvőképesség,  
egyetem, a Közokt.tv. 
16–18. §-ban foglaltak-
nak 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, om, b, nyilat-
kozat arról, hogy hozzájá-
rul-e ahhoz, hogy a pályáza-
tot 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 pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(4206/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva, vagy 
személyesen: Németh Ba-
lázs polgármester, 6430 
Bácsalmás, Gr. Teleki Jó-
zsef 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 megje-
lenésének 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, cselek-
vőképesség, felsőfokú 
pedagógus iskolai v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga megléte. 
Előny: közoktatás-veze-
tői szakvizsga, vezetői 
tapasztalat, legalább 
ötéves pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig öt nevelési  
évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap.  
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő 
30 napon belül.   
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, b, 
arról szóló nyilatkozatot, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, nyílt ülésen való 
előkészítéséhez és elbírálá-
sához hozzájárul, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel együtt.   
A pályázat benyújtásának 
módja: levélpostai külde-
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ményként, lezárt boríték-
ban, egy darab eredeti pél-
dányban „Iskolaigazgatói 
pályázat” megjelöléssel kell 
benyújtani úgy, hogy a 
pályázat részét képező do-
kumentumok – az esetleges 
kísérőlevéllel együtt – egy-
mással egybefűzve  
legyenek.  
Pc: Klement János  
polgármester  
Csomád Község  
Polgármesteri Hivatala  
2161 Csomád,  
Kossuth Lajos út 69.  
A pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatás 
megadása, illetve az intéz-
mény megismerésének 
lehetősége:  
f: Klement János polgár-
mester.  
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 irá-
nyítási, ellenőrzési, mun-
káltatói feladatainak ellá-
tása, alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása.  

Magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
rendelkezés, illetve be-
vándorolt vagy letelepe-
dett személy, az intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű alkal-
mazás, illetve a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozott időre 
szóló alkalmazás, cse-
lekvőképesség, büntetlen 
előélet, az intézmény 
alapfeladatainak megfe-
lelő iskolai v, továbbá 
pedagógus-szakvizsga,  
legalább öt év peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatásának vállalása, 
a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiányta-
lan becsatolása,  
másodszor és további 
alkalommal történő 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre, 
öt évre szól.   
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 sze-
rinti 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 elképzelés-
sel, szgy igazolása, b, nyi-
latkozatot arról, hogy 
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megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében 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 fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függően szükséges kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatko-
zat amelyben a pályázó 
hozzájárul a teljes anyagá-
nak, valamint az abban 
szereplő személyes adatai-
nak harmadik személy által 
történő megismeréséhez a 
pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségnek eleget tesz, nyilat-
kozatot arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti.   
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(3235/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével 
„Oktatási-nevelési intéz-
mény igazgató” ellátva kell 
benyújtani, vagy személye-
sen: dr. Kovács Tamásné 
címzetes főjegyző, 8840 
Csurgó, Széchenyi tér 2.   
Pc: Csurgó Város  
Önkormányzata  
8840 Csurgó,  
Széchenyi tér 2.  
f: Vörös Mátyás oktatási-
kulturális referens. 
Tel.: (82) 571-014.  
A pályázat további megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap,  
Csurgó város honlapja.  
 

Szomód Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2896 Szomód,  
Fő u. 23. 

Íriszkert  
Általános Iskola Szomód 
2896 Szomód,  
Temető u. 16/A 

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 pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg vállalja a pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazást, másodszor 
és további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, 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 fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,   
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó beleegyezik-e a 
vezetői megbízás adásának 
nyilvános ülésen való tár-
gyalásához.  
Pc: Szomód Körjegyzőség  
2896 Szomód,  
Fő u. 23. 
 

 
 

Egyéb vezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Dég Község 
Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
8135 Dég,  
Kossuth Lajos u. 17. 

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

Felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egy-
idejűleg 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 érvényte-
lennek nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai élet-
rajz, vpr a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel együtt.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om, adatvé-
delmi nyilatkozat.   
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, az adat-
bázisban szereplő azonosí-
tószámmal (90-4/2012.), 
valamint a munkakör meg-



 
2012 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám 

1 2 3 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 megje-
lenésének 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 szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntéshozatal. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Főiskola, jogszabályban 
előírt képesítés, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása. 
 

ÁEI: 2012. szept. 1.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 nyilat-
kozat arra vonatkozóan, 
hogy a véleményezésre 
jogosultak a pályázat tar-
talmát megismerhetik.   
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal  
(Tk 278/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani.  
Pc: Orosháza Város  
Önkormányzata  
5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4–6.  
f: Szűts Gézáné. 
Tel.: (68) 413-022/121.  
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Justh Zsigmond  
Városi Könyvtár  
5900 Orosháza,  
Kossuth Lajos u. 1.  
  
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntéshozatal.  
  
  
  
 

A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.oroshaza.hu honlapon 
szerezhet.   
A pályázat további megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap  
Orosháza város honlapja.  
  
  
ÁEI: 2012. szept. 1.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 nyilat-
kozat arra vonatkozóan, 
hogy a véleményezésre 
jogosultak a pályázat tar-
talmát megismerhetik.   
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal  
(Tk 280/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani.  
Pc: Orosháza Város  
Önkormányzata  
5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4–6.  
f: Szűts Gézáné.  
Tel.: (68) 413-022/121.  
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.oroshaza.hu honlapon 
szerezhet.   
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A pályázat további megje-
lenésének 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 felső-
fokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, 
illetve a közoktatás terü-
letén végzett munkakör-
ben 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 Közlöny-
ben, valamint az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben 
történő megjelenést követő 
30 nap. A pályázat megje-
lentetésének időpontját 
illetően az a közlöny az 
irányadó, amelyik később 
teszi közzé a pályázati hir-
detményt.  
A pályázat elbírálásának 
rendje: a pályázatokat a 
pályáztató által összehívott 
háromtagú bizottság véle-
ményezi. A kiírt feltételek-
nek megfelelő pályázókat 
személyesen hallgatja meg, 
a pályázati meghallgatásról 
jegyzőkönyvet készít. 
A bizottság a megfelelő 
pályázatokat a véleményé-
vel együtt a pályázatok 
elbírálásra jogosult szerv 
elé terjeszti. A javaslatok 
alapján Répcelak város 
önkormányzatának-
képviselő-testülete dönt, 
mint munkáltató.  
szl. nincs.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, om, szo-
ciális szakvizsga bizonyít-
vány másolata, nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a pályázó nem 
rendelkezik szociális szak-
vizsgával, úgy annak meg-
szerzését a megbízás, kine-
vezés kezdő időpontjától 
számított kettő éven belül 
megszerzi és hitelt érdem-
lően igazolja a 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet 6. § 
(7) bekezdése szerint, b., 
munkáltatói igazolás – a 
pályázati feltételeknél meg-
határozott – legalább ötéves 
szakmai gyakorlatról, nyi-
latkozatot arra vonatkozóan, 
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hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatot arra vo-
natkozóan, hogy a pályázati 
anyagát az eljárásban részt 
vevők megismerhetik, abba 
betekinthetnek, nyilatkoza-
tot arra vonatkozóan, hogy 
hozzájárul-e a pályázat 
nyilvános testületi ülésen 
történő tárgyalásához, a 
személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmé-
nyek, 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 meghatá-
rozott kizáró ok vele szem-
ben nem áll fenn, a pályázó 
nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy nem áll cselek-
vőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt, 
nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy a magasabb 
vezetői megbízás esetén 
eleget tesz vagyonnyilatko-
zat-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 intéz-
mény vezetője felelős  
 

Főiskola, legalább 1–3 
év szakmai tapasztalat,  
gyakorlott szintű 
MS Office (irodai alkal-
mazások), 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 jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
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az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetéséért, 
a költséghatékony gazdál-
kodásért, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az 
intézmény dolgozói felett 
és dönt az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügyben, 
amelyet a jogszabály nem 
utal más hatáskörébe.  

mazások, gyakorlott 
szintű levelező rendsze-
rek (LotusNotes,  
Outlook), „B” kategóriás 
jogosítvány, főiskolai v, 
képesítési követelmé-
nyek a 4/2010 OKM 
rendelet 3. §-a alapján,  
magyar állampolgárság,  
cselekvőképesség,  
büntetlen előélet.  
Előny: egyetem, pszicho-
lógia.  
Elvárt kompetenciák:  
kiváló szintű szervező-
készség, 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 elképzelé-
sekkel kibővített program, 
szakképzettséget igazoló 
dokumentum másolata, 
pedagógus-szakvizsga, 
vagy azzal egyenértékű 
vizsga meglétét igazoló om, 
b, adatkezelési nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati elbí-
rálásban részt vevők  
a pályázat tartalmát  
megismerhetik.   
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati 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 megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. május 19.   
Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Több-
célú Társulása honlapja  
www.sokoroalja.hu  
2012. máj. 18.  
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: www.sokoroalja.hu 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.sokoroalja.hu honla-
pon 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 
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Karácsony György  
Utcai Óvoda  
4029 Debrecen,  
Karácsony György u. 4–6.  
Tel.: (52) 422-077 

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.  
 

 
 
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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Napközi Otthonos Óvoda  
6782 Mórahalom,  
Egyenlőség u. 19. 

2 fő óvodapedagógus  
  
  
  
  
  
  
  
2 fő dajka gondozási, 
takarítási teendők  
ellátására 

Óvodapedagógusi v.  
Előny: helyi lakos, pá-
lyakezdő.  
  
  
  
  
  
Előny: dajka v, szakmai 
tapasztalat. 

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

Rákóczi úti Óvoda  
8000 Székesfehérvár,  
Rákóczi u. 30. 

Pedagógus–tanulásban 
akadályozottak pedagó-
giája szakos  
terapeuta  
  
  
  
  
dajka  
  
  
  
  
  
  
óvodapedagógus 

Felsőfokú iskolai v,  
jártasság a sajátos neve-
lési igényű gyermekek 
gondozásában, legalább 
3–5 év szakmai  
tapasztalat.  
  
  
Középfokú képesítés,  
dajkaképző, gyermekek 
ellátásában szerzett leg-
alább 1–3 év szakmai 
tapasztalat.  
  
  
Főiskola – óvodapeda-
gógus, óvodai nevelés-
ben szerzett a komplex 
prevenciós program 
alapján végzett óvodape-
dagógiai munka, leg-
alább öt év feletti szak-
mai  
tapasztalat.  

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 

 
 

Tanító, tanár 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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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  
  
jazzgitártanár  
  
jazz-ének tanár  
  
zongoratanár  
  
testneveléstanár  
  
földrajz–biológia tanár  
  
rajz–művészettörténet 
tanár  
  
német–angol tanár  
  
magyar–bármely szakos 
tanár  
 

Szakirányú egyetemi 
vagy főiskolai v.  
  
  
  
  
  
  
szakirányú egyetemi v. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 

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  
  
Lf: 9–13 évfolyamos gim-
náziumi tanulók matema-
tika–fizika tantárgy okta-
tása, a későbbiekben 
emelt szintű matematika 
tantárgy oktatása.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Egyetemi v, matematika–
fizika szakos középisko-
lai tanár, legalább öt év 
szgy középfokú oktatási 
intézményben, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőké-
pesség, kötelességtudat,  
önálló munkavégzésre 
való képesség.  
Előny: pedagógus-
szakvizsga, angol nyelv 
ismerete.  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 mun-
kakör megnevezésével: 
„matematika–fizika szakos 
középiskolai tanár” megje-
löléssel ellátva kérjük be-
nyújtani.  
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Angol–német szakos 
középiskolai tanár  
  
Lf: 9–13 évfolyamos 
gimnáziumi tanulók  
angol–német tantárgy 
oktatása.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Egyetemi v, angol–
német szakos középisko-
lai tanár, magyar állam-
polgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, kötelességtudat, 
önálló munkavégzésre 
való képesség.   
 

Pc: Tóth Árpád Gimnázium 
4024 Debrecen,  
Szombathi István u. 12.  
A pályázat további megje-
lenésének 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 kapcsolat-
ban további információt a  
www.tagdebr.sulinet.hu 
honlapon szerezhet.   
  
  
ÁEI: 2012. aug. 1.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 mun-
kakör megnevezésével: 
„angol–német szakos kö-
zépiskolai tanár” megjelö-
léssel ellátva kérjük  
benyújtani.  
Pc: Tóth Árpád Gimnázium 
4024 Debrecen,  
Szombathi István u. 12.  
A pályázat további megje-
lenésének 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 kapcsolat-
ban 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  
 
Lf: ének tantárgy tanítása, 
iskolai énekkar vezetése. 

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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
óraadói, illetve másik szak-
tól függően rész/teljes mun-
kaidős foglalkoztatás tár-
gyalás alapját képezheti.  
Pbhi: 2012. júl. 30.  
Pehi: 2012. aug. 21.   
Illetmény, juttatás: a 
2012/2013. tanévben még a 
Kjt. rendelkezései az irány-
adók. szl. nincs.  
A munkáltató egyházi jogi 
személy.   
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, római katolikus  
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egyházhoz való tartozást 
igazoló dokumentumok (pl. 
keresztlevél, esetleg lelki-
pásztori 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  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
informatika szakos óra-
adói tanári állás  
(7–8. osztályban) 

Szakirányú befejezett 
főiskola, érvényes dip-
loma, katolikus vallás,   
rendezett magánélet. 

ÁEI: 2012. szept. 1.   
A munkaviszony időtarta-
ma: első év határozott idejű 
munkaszerződés, ami letelte 
után meghosszabbítható, 
illetve határozatlan időtar-
tamúvá 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.  
  
  
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  
 

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

Logopédus  
(teljes állás,  
határozatlan időre) 

Szakirányú főiskolai v. ÁEI: 2012. aug. 27.  
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 nap.  
Pehi: a beadást követő  
15 nap.  
Illetmény, juttatás:  
besorolás szerint.  
A pályázathoz csatolni  
kell: ön, b., om.  
 



 
13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2023 

1 2 3 4 

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. 

Testnevelés szakos tanár  
(2012/2013. tanévre) 

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

 

Túróczy Zoltán  
Evangélikus  
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola  
és Óvoda  
4400 Nyíregyháza,  
Luther u. 7.  
 

Iskola otthonos általános 
iskolai tanító–gyógy-
pedagógus munkakör   
(határozatlan idejű)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Általános iskolai tanító 
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakképzett-
ség, angol műveltség-
terület, valamint gyógy-
pedagógiai szakképzett-
ség (tanulásban akadá-
lyozottak pedagógiája),  
büntetlen előélet.  
Egyéb feltételek: a pá-
lyázó előnyt élvez, ha 
evangélikus vagy refor-
mátus felekezetű konfir-
mált pedagógus, vagy 
evangélikus oktatási 
intézményben eltöltött 
gyakorlattal rendelkezik.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2012. szept. 1.  
Pbhi: 2012. aug. 1.  
Pehi: a pályázók igazgató-
tanácsi 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, spiri-
tuális elképzeléseket, ta-
pasztalatokat tartalmazó 
leírás, adatvédelmi nyilat-
kozat, melyben a pályázó 
hozzájárul adatainak igaz-
gatótanács általi megisme-
réséhez, lelkészi ajánlás a 
pályázó gyülekezeti lelké-
szétől, konf. emléklap.  
A pályázat benyújtá- 
sának módja: postai úton 
vagy e-mailben   
(ks.emoke@gmail.com) 
„Pályázat tanító-gyógy-
pedagógus álláshelyre” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani.  
Határidő után beérkezett 
pályázatokat nem áll mó-
dunkban befogadni.   
A legesélyesebb pályázókat 
igazgatótanács előtti meg-
hallgatásra hívjuk be, mely-
ről az érintetteket levélben 
értesítjük.   
Pc: Túróczy Zoltán  
Evangélikus  
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda  
4400 Nyíregyháza,  
Luther u. 7.  



 
2024 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám 

1 2 3 4 

iskola otthonos általános 
iskolai tanító–informatika 
szakos tanár  
(határozatlan időre)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Biológia–kémia szakos 
tanár (határozatlan időre) 
  
  
  
  
  
  
 

Általános iskolai tanító 
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú isko-
lai v. és szakképzettség, 
felsőfokú informatika-
szakos tanári szakkép-
zettség, büntetlen előélet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Biológia–kémia szakos 
tanári munkakör betölté-
séhez szükséges felső-
fokú iskolai v. és szak-
képzettség, büntetlen 
előélet.   
 

ÁEI: 2012. szept. 1.  
Pbhi: 2012. aug. 1.  
Pehi: a pályázók igazgató-
tanácsi meghallgatását 
követő 8. nap.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
szerinti besorolás, SZMSZ 
figyelembevételével étkezé-
si utalvány.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, ön, részletes szakmai 
ön, motivációs levél, spiri-
tuális elképzeléseket, ta-
pasztalatokat tartalmazó 
leírás, adatvédelmi nyilat-
kozat, melyben a pályázó 
hozzájárul adatainak igaz-
gatótanács általi megisme-
réséhez, lelkészi ajánlás a 
pályázó gyülekezeti lelké-
szétől, konf. emléklap.  
A pályázat benyújtá- 
sának 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 mó-
dunkban befogadni.   
A legesélyesebb pályázókat 
igazgatótanács előtti meg-
hallgatásra hívjuk be, mely-
ről az érintetteket levélben 
értesítjük.   
Pc: Túróczy Zoltán 
Evangélikus  
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola  
és Óvoda  
4400 Nyíregyháza,  
Luther u. 7.  
  
  
ÁEI: 2012. szept. 1.  
Pbhi: 2012. aug. 1.  
Pehi: a pályázók igazgató-
tanácsi meghallgatását  
követő 8. nap.  
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. szerinti besorolás, 
SZMSZ figyelembevételé-
vel étkezési utalvány.  
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A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, ön, részletes szakmai 
ön, motivációs levél, spiri-
tuális elképzeléseket, ta-
pasztalatokat tartalmazó 
leírás, adatvédelmi nyilat-
kozat, melyben a pályázó 
hozzájárul adatainak igaz-
gatótanács általi megisme-
réséhez, lelkészi ajánlás a 
pályázó gyülekezeti lelké-
szétől, konf. emléklap.  
A pályázat benyújtá- 
sának 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 mó-
dunkban befogadni.   
A legesélyesebb pályázókat 
igazgatótanács előtti meg-
hallgatásra hívjuk be, mely-
ről 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) 
  
A munkakör Vízügyi 
technikus és Természet-
védelmi és környezetvé-
delmi technikus szakmai 
tárgyak elméleti és gya-
korlati tantárgyak oktatá-
sára irányul.  
 

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

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

szakoktató (pincér–
szakács szakterület kollé-
giumi nevelőtanár/nő) 

 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 

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

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 tétel megnevezése Előző év 

2010. 12. 31. 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2011. 12. 31. 

a b c d e 
01. A.)   Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208
02. I.     IMMATERIÁLIS   JAVAK  (03.–09. sorok) 8 246 0 6 955
03.         Alapítás-átszervezés aktivált értéke   
04.         Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   
05.         Vagyon értékű jogok 7 534   6 815
06.         Szellemi termékek 712   140
07.         Üzleti vagy cégérték   
08.         Immateriális javakra adott előlegek   
09.         Immateriális javak értékhelyesbítése   
10. II.    TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.–17. sorok) 12 422 843 0 11 990 253
11.         Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 10 958 378   10 892 795
12.         Műszaki berendezések, gépek, járművek 1 036 642   726 059
13.         Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 416 651   359 958
14.         Tenyészállatok 
15.         Beruházások, felújítások 11 172 11 441
16.         Beruházásokra adott előlegek 0   0
17.         Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   

18. 
III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  
       (19.–25. sorok) 0 0 0

19.        Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban   
20.        Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban   
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Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
2010. 12. 31. 

Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2011. 12. 31. 

a b c d e 
21.         Egyéb tartós részesedés   

22. 
        Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési  
        v.álló v.-ban   

23.         Egyéb tartósan adott kölcsön   
24.        Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   
25.         Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
26. B)    Forgóeszközök  (27.+34.+40.+45. sor) 89 707 0 113 512
27. I.    KÉSZLETEK  (28. -33. sorok) 11 742 0 11 741
28.        Anyagok 31   34
29.        Befejezetlen termelés és félkész termékek   
30.        Növendék, hízó- és egyéb állatok   
31.        Késztermékek   
32.        Áruk 11 711   11 707
33.        Készletekre adott előlegek   
34. II.   KÖVETELÉSEK (35.–39. sorok) 53 303 0 43 356

35. 
       Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 
       (vevők) 12 254   21 493

36.        Követelések kapcsolt vállalkozással szemben   

37. 
       Követelések egyéb részesedési  
       v.lévő vállalk.-al szemben   

38.        Váltókövetelések   
39.        Egyéb követelések 41 049   21 863
40. III.  ÉRTÉKPAPÍROK  (41.–44. sorok) 0 0 0
41.        Részesedés kapcsolt vállalkozásban   
42.        Egyéb részesedés   
43.        Saját részvények, üzletrészek   

44. 
       Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
       értékpapírok   

45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.–47. sorok) 24 662 0 58 415
46.        Pénztár, csekkek 3 413   1 339
47.        Bankbetétek 21 249   57 076
48. C)   Aktív időbeli elhatárolások (49.–51. sorok) 6 182 0 6 864
49.        Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 808   168
50.        Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4 374   6 696
51.        Halasztott ráfordítások   
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOR) 12 526 978 0 12 117 584

 
 
 
 

MÉRLEG „A” változat 
Források (passzívák) 
2011. december 31. 

adatok E Ft-ban  
Sorszám A tétel megnevezése Előző év 

2010. 12. 31. 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2011. 12. 31. 

a b c d e 
53. D)    Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 10 383 574 0 10 220 382
54. I.      JEGYZETT TŐKE 13 200 000   13 200 000
55.         54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken     
56. II.     JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (–)     
57. III.    TŐKETARTALÉK 1 226 000   1 226 000
58. IV.    EREDMÉNYTARTALÉK –3 792 133   –4 042 426
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Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
2010. 12. 31. 

Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 
2011. 12. 31. 

a b c d e 
59. V.   LEKÖTÖTT TARTALÉK     
60. VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK     
61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY –250 293   –163 192
62. E)   Céltartalékok (63.–65. sorok) 0 0 0
63. 1.    Céltartalék a várható kötelezettségekre     
64. 2.    Céltartalék a jövőbeni költségekre     
65. 3.    Egyéb céltartalék     
66. F)   Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 172 782 0 122 779
67. I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.–70. sor)     
68       Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v. szemben     
69.       Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési v.lévő v.sz.     
70.       Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben     

71. 
II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  
       (72.–79. sorok) 5 375 0 5 375

72.        Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  0  
73.        Átváltható kötvények     
74.        Tartozások kötvénykibocsátásból     
75.        Beruházási és fejlesztési hitelek     
76.        Egyéb hosszú lejáratú hitelek     
77.        Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben     
78.        Tartós kötelezettségek egyéb részesedési v.levő váll.-al sz.     
79.        Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5 375   5 375
80 III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.–89. sorok) 167 407 0 117 404
81.        Rövid lejáratú kölcsönök     
82.             81.sorból: az átváltoztatható kötvények     
83.         Rövid lejáratú hitelek     
84.         Vevőktől kapott előlegek 0   0
85.         Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 95 861   76 554
86.         Váltótartozások     
87.         Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben     
88.         Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r.v.-ban lévő váll.sz.     
89.         Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71 546   40 850
90. G)    Passzív időbeli elhatárolások (91.–93. sorok) 1 970 622 0 1 774 423
91.         Bevételek passzív időbeli elhatárolása 22 314   43 920
92.         Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 68   2 355
93.         Halasztott bevételek 1 948 240   1 728 148
94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 12 526 978 0 12 117 584

 
 
 
 

Közhasznú eredménykimutatás 
adatok E Ft-ban  

 Tétel megnevezése Előző év 
2010. 12. 31. 

Előző év(ek)  
módosításai 

Tárgyév  
2011. 12. 31. 

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 0 1 913 845
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 419 454
  a) alapítótól 1 244 596
  b) központi költségvetéstől 1 193
  c) helyi önkormányzattól 0
  d) egyéb 173 665
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 Tétel megnevezése Előző év 
2010. 12. 31. 

Előző év(ek)  
módosításai 

Tárgyév  
2011. 12. 31. 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 800
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 262 824
4. Tagdíjból származó bevétel   
5. Aktivált saját teljesítmények értéke 16
  a) saját előállítású eszközök aktivált értéke 16
  b) saját termelésű készletek állományváltozása   
6. Egyéb bevételek 38 099
7. Pénzügyi műveletek bevételei 2 901
8. Rendkívüli bevételek 189 751
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 2 159 993 0 37 179
C) Összes bevétel 2 159 993 0 1 951 024
D)  Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 2 092 412
  1. Anyagjellegű ráfordítások 658 293
  2. Személyi jellegű ráfordítások 910 630
  3. Értékcsökkenési leírás 478 560
  4. Egyéb ráfordítások 44 374
  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 530
  6. Rendkívüli ráfordítások 25
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 410 286 0 21 804
  1. Anyagjellegű ráfordítások 821 749 17 785
  2. Személyi jellegű ráfordítások 1 027 039 3 288
  3. Értékcsökkenési leírás 510 480 43
  4. Egyéb ráfordítások 47 707 688
  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 068 0
  6. Rendkívüli ráfordítások 243 0
F) Összes ráfordítás 2 410 286 0 2 114 216
G) Adózás előtti vállalkozási eredmény –250 293 0 15 375
H) Adófizetési kötelezettség 0 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény –250 293 0 15 375
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 0 0 –178 567

 
Tájékoztató adatok 

adatok E Ft-ban  

 Tétel megnevezése Előző év 
2010. 12. 31. 

Előző év(ek)  
módosításai 

Tárgyév  
2011. 12. 31. 

A) Személyi jellegű ráfordítások 1 027 039 0 910 630
  1. Bérköltségek 619 476 585 279
  – a) megbízási díjak 23 428 2 216
  – b) tiszteletdíjak 0 1 458
  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 193 105 140 437
  3. Bérjárulékok 214 458 184 914
B) Nyújtott támogatások 0 0 0

 
Budapest, 2012. február 29. 

Alföldi Róbert s. k., 
vezérigazgató 
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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 kötele-

zően 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, Tudás-
menedzsment című tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése. 

Aktívan vegyen részt a tanszék kutatási, tehetséggondozási tevékenységében, valamint témavezetőként a doktori is-
kola 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 fokozat-

tal. 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 megjele-

néstől számított 40 napon belül. 
 
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósá-

gon 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, to-

vábbá 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 in-

tézmény 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 szer-

vezése 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 rendel-

kezései 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 főis-

kolai 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 szerveze-

ti 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 má-
solati 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 emberi erőforrások minisztere 
 helyettes államtitkár 
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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 összefüg-
gő 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 

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

Napközi Otthonos Óvoda
8263 Badacsonytördemic,
Szent István u. 3/2. 
 
Lf: a Közokt.tv. szerint, 
az óvoda irányítási, ellen-
őrzési, munkáltatói fel-
adatainak ellátása, az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, az 
alapító okirat szerinti 

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet, pedagógus-
szakvizsga, vagyonnyi-
latkozat-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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 25. 
Pehi: 2012. aug. 30. 

 
 
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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feladatok ellátása, kapcso-
lattartás a fenntartóval. 

vagy közoktatás-vezető 
szakképzettség. 

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület a véleményezési 
határidő lejártát követő 
ülésén bírálja el  
a pályázatokat.  
A képviselő-testület a beér-
kező pályázatokat szakértő-
vel nem kívánja  
véleményeztetni. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr a 
szakmai helyzetelemzés-
re épülő fejlesztési  
elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy bele-
egyezik abba, hogy pályá-
zatának tartalma közölhető 
harmadik személlyel, nyi-
latkozat 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 sze-
replő azonosítószámmal, 
valamint „Napközi Ottho-
nos Óvoda Óvodavezetői 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Badacsonytördemic 
Község Önkormányzata 
8263 Badacsonytördemic, 
Hősök útja 12. 
f: Vollmuth Péter polgár-
mester. 
Tel.: (87) 433-036. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes oldal, 
Badacsonytördemic község 
honlapja. 
 



 
2034 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám 

1 2 3 4 

Budapest Főváros  
X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
1102 Budapest, 
Bánya u. 35. 
 

Kőbányai  
Gyermekek Háza Óvoda 
1103 Budapest, 
Kada u. 27–29. 
 
Lf: az óvoda szakszerű és 
törvényes működtetése, 
takarékos gazdálkodás, 
munkáltatói jogok gya-
korlása, döntés az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más  
hatáskörébe. 

Felsőfokú iskolai v, óvo-
dapedagógus v, óvoda-
pedagógus-munkakörben 
legalább öt év szakmai 
tapasztalat, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, peda- 
gógus-szakvizsga, szgy, 
a Közokt.tv. 18. §-a  
szerint, magyar  
állampolgárság, bün-
tetlen előélet és  
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 15. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyi véleményezés után a 
kulturális, oktatási és sport 
bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. 
A bizottság javaslatára a 
végleges döntést a képvi-
selő-testület hozza meg.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy igazolá-
sa, szakmai ön, b, om, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy 
nyertes pályázóként a 
2007. évi CLII. törvény 3. § 
(1) bekezdés c) pontja sze-
rint, az 5. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő vpr a fejlesztési el-
képzelésekkel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton (egy 
példányban) vagy elektro-
nikus formában kell benyúj-
tani, a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószám-
mal (K/36747/2012/II.), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „óvodavezető” 
ellátva kell benyújtani. 
e-mail: kantasivett@ 
kobanya.hu 



 
13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2035 

1 2 3 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
www.nki.gov.hu 
2012. június 
www.kobanya.hu 
2012. június 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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 koordi-
nálása, az intézmény za-
vartalan működése, pá-
lyázati lehetőségek figye-
lése, pályázatok készítése, 
kapcsolattartás a fenntar-
tóval és a nevelési, okta-
tási, közművelődési in-
tézményekkel, továbbá 
2012. szept. 1. napjától a 
nemzeti köznevelési tör-
vényben megfogalmazott 
intézményvezetői felada-
tok végrehajtása.  

Főiskola, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása, pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, öt év vezetői  
tapasztalat. 
Elvárt kompetenciák: jó 
szintű szakmai elhiva-
tottság, önállóság, objek-
tivitás, precizitás,  
megbízhatóság,  
felelősségtudat.  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 bevoná-
sával. Döntéshozó Csobán-
ka 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 



 
2036 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám 

1 2 3 4 

és a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatoknak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy – pályáza-
tával kapcsolatban – testüle-
ti ülés keretében kívánja-e 
zárt ülés megtartását.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(132/2012/01.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” megjelölés-
sel 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
Községi hirdetőtábla: 
2012. június 5. 
Csobánka község honlapja: 
2012. június 5. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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, el-
lenőrzi és értékeli az álta-
la vezetett intézmény 
működését. 

Büntetlen előélet, felső-
fokú nemzetiségi óvoda-
pedagógusi v, legalább 
ötéves óvodapedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, pedagógus-szak-
vizsga 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 megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő 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 elképzelé-
sekkel, b, nyilatkozat a 
pályázati anyag kezeléséről 
az adatvédelmi törvény 
figyelembevételével, nyi-
latkozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázat elbírálását 
nyílt vagy zárt ülésen kí-
vánja, nyilatkozat arra  
vonatkozóan, hogy kineve-
zése 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 törvé-
nyes és szakszerű vezeté-
se, óvodapedagógusi 
feladatok ellátása, takaré-
kos gazdálkodás.  

Főiskola, óvodapedagó-
gusi v, szgy – legalább öt 
év szakmai tapasztalat –,
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, peda-
gógus-szakvizsga, va-
gyonnyilatkozat-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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 elképzelé-
sekkel, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagát a 
pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhessék, 
továbbá, hogy a pályázó 
személyét érintő tárgyalás 
nyílt vagy zárt ülés kereté-
ben történjen.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a mun-
kakör megnevezésével: 
„Óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
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Pc: Farkaslyuk Község 
Önkormányzata 
3608 Farkaslyuk, 
Gyürky Gyula u. 3. 
f: Gábor Dezső polgár-
mester. 
Tel.: (20) 421-3819. 
 

Felsőörs Község  
Önkormányzata 
8227 Felsőörs, 
Szabadság tér 2.  
 

Miske Óvoda 
8227 Felsőörs, 
Fő u. 21. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, magyar 
állampolgárság, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség (óvodapedagógusi), 
legalább ötéves szgy az 
előírt képesítésnek meg-
felelő pedagógus-munka-
körben, pedagógusi 
szakvizsga, másodszori 
megbízás esetében peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség. 
Előny: óvodavezetői szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjele-
néstől 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, szakképzett-
séget igazoló okiratot, vagy 
hiteles om, pedagógus-
szakvizsga bizonyítványt, 
vagy annak hitelesített má-
solatát, az előírt szgy igazo-
lása, 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 megje-
lenésének 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. 
 
Lf: óvoda vezetésével 
kapcsolatos szakmai és 
egyéb feladatok jogsza-
bályok szerinti ellátása, az 
óvoda alkalmazottai fe-
letti munkáltatói jogkör 
gyakorlása, a részben 
önálló költségvetési szerv 
vezetése.  

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v, pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvő-
képesség. 

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 jogsza-
bályban meghatározott 
véleményezési határidő 
betartásával, a pályázók 
meghallgatása után, a véle-
ményezésre jogosultak által 
megalkotott vélemények 
megismerését követően a 
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pályázatokról a képviselő-
testület dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
nyertes pályázóként a tör-
vényben meghatározott 
időben vagyonnyilatkozatot 
tesz, nyilatkozat, hogy a 
pályázó nyílt vagy zárt 
ülésen kéri a pályázat meg-
tárgyalását.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, írásban 
egy példányban kell benyúj-
tani a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító-
számmal (3000/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével „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-szak-
vizsga, 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 Kultu-
rális Közlönyben történő 
megjelenés után 30 nap. 
Pehi: a beadási határidő 
utáni 15 napot követő kép-
viselő-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 polgár-
mester. 
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 jogsza-
bályokban meghatározott 
feladatok ellátása a Ka-
rancsalja, Karancskeszi 
községek képviselő-
testületei által fenntartott, 
körzeti óvodafenntartó 
társulás által működtetett 
óvodában.  

Szakirányú felsőfokú 
iskolai v, óvodapedagó-
gusi v, valamint jogsza-
bályban meghatározott 
képesítési feltételek (pe-
dagógus-szakvizsga, 
pedagógus-szakvizsga 
által tanúsított szakkép-
zettség), magyar állam-
polgárság, büntetlen 
előélet. 
Előny: legalább öt év 
óvodapedagógusi szak-
mai tapasztalat, legalább 
öt év vezetői gyak.,  
tanügy-igazgatási vagy 
közoktatás-vezetői sza-
kon szerzett oklevél, 
helyismeret. 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-éig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 meghatáro-
zott határidők betartásával, 
a véleményezésre jogosul-
tak által készített jegyző-
könyvek 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, „Intézményve-
zetői pályázat megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Karancsalja Község 
Önkormányzat 
polgármestere, 
Pál Gyula 
3181 Karancsalja, 
Rákóczi út 174. 



 
13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2041 

1 2 3 4 

f: tel.: (32) 445-445 telefon-
számon, 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, büntet-
len 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, Rásony-
sápberencs Önkormányza-
tok képviselő-testületi ülé-
sén személyes megjelenés 
mellett. 
A pályázathoz csatolni kell: 
óvodavezetői pályázat, 
szakmai ön, b, om. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban pos-
tai 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. 
 
Lf: Virágfüzér Óvoda 
mint intézmény óvodave-
zetői feladatainak ellátása, 
jogszabályoknak és belső 
szabályzatoknak  
megfelelően.  

Óvodapedagógusi dip-
loma, vagy konduktor-
óvodapedagógusi v és 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
pedagógusi szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, 
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség. 
Előny: legalább 1–3 év  
– vezetői gyakorlat, 
német nyelvből társalgási 
szintű nyelvtudás, fel-
használói szintű számí-
tástechnikai ismeretek, 
„B” kategóriás jogosít-
vány, pályázatok keresé-
sében, benyújtásában 
szerzett tapasztalat.  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 30-ig,  
határozott időre,  
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 16. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület 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 
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a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, továbbá nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy 
beleegyezik abba, hogy pá-
lyázatának tartalma közölhe-
tő harmadik személlyel.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, zárt 
borítékban, a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosítószámmal (340/2012.), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „óvodavezetői 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani és 
elektronikus úton Tóthné 
Szigeti Éva részére:  
polgarmester@nagylozs.hu 
címre, vagy személyesen: 
Tóthné Szigeti Éva, Győr-
Moson-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 kapcsolat-
ban 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, ala-
pító okiratban megha-
tározott feladatok  
ellátása, munkáltatói  

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

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 31-éig határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 15. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
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jogok gyakorlása.  Előny: vezetői gyakorlat 
– legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület 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 pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(29/2012.), valamint a be-
osztás megnevezésével: 
„Gesztenye Óvoda és Böl-
csőde intézményvezető” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani, vagy személye-
sen: 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 9. 
Nyírgyulaj község honlapja
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.nyirgyulaj.hu  
honlapon szerezhet.  
 

Péteri Község 
Önkormányzata 
2209 Péteri, 
Kossuth Lajos u. 2. 
 

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

Büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, főis-
kola, 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 bizto-
sításáról, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az 
intézmény alkalmazottai 
tekintetében és dönt az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály vagy közal-
kalmazotti szabályzat 
nem utal más hatásköré-
be, rendszeres kapcsolat-
tartás a fenntartóval, fele-
lős az intézmény szaksze-
rű és törvényes működé-
séért, a takarékos gazdál-
kodásért.  

vizsga, óvodapedagógus-
munkakörben szerzett 
legalább öt év szakmai 
tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.  
Előny: legalább két év 
óvodavezetői vagy óvo-
davezető-helyettesi 
munkakörben szerzett 
tapasztalat, felhasználói 
szintű számítógépes 
ismeretek.  

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 meg-
jelenést (2012. június 6.) 
követően 30 napon belül 
nyújtható be, a pályázókat a 
Korm. rendelet 5. § 
(8) bekezdése alapján há-
romtagú szakértő bizottság 
hallgatja meg. A képviselő-
testület a pályázat benyújtá-
sának határidejét követő 
legközelebbi ülésén hoz 
döntést. Határidőben be-
nyújtott pályázatnak az a 
pályázat minősül, amely 
legkésőbb a határidő utolsó 
napján 12 óráig a polgár-
mesteri hivatalba  
beérkezett.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön fény-
képpel ellátva, vpr a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
om, b, nyilatkozat arra vo-
natkozóan, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevők a 
pályázati anyagot megis-
merhetik, a pályázó nyilat-
kozata arra vonatkozóan, 
hogy a pályázati anyagának 
tárgyalását nyílt vagy zárt 
képviselő-testületi ülésen 
kéri, motivációs levél. 
A pályázat benyújtásá-
nak módja: postai úton 
„óvodavezető” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani. 
Személyesen: Péteri közsé-
gi polgármesteri hivatalban.
Pc: Péteri község  
polgármestere 
2209 Péteri, 
Kossuth Lajos u. 2. 
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A pályázat további megje-
lenésének 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 intéz-
ményt, biztosítja a szak-
szerű és törvényes műkö-
dését és gazdálkodását a 
rendelkezésre álló költ-
ségvetés alapján, meg-
szervezi a pedagógiai 
feladatok végrehajtását.  

Főiskola – felsőfokú 
óvodapedagógus, leg-
alább öt év szakmai ta-
pasztalat, közoktatási 
vezetői szakvizsga. 
Elvárt kompetenciák: 
közszolgálati elhivatott-
ság, kapcsolatteremtő 
képesség. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 31-éig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 képvi-
selő-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, szak-
mai ön, szakmai vpr, om, 
nyilatkozat a pályázati 
anyag kezeléséről az adat-
védelmi törvény figyelem-
bevételével, nyilatkozat, 
hogy a pályázat elbírálása 
nyílt, vagy zárt ülésen tör-
ténjen, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, zárt 
borítékban „Intézményveze-
tői pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: 8788 Zalaszentlászló, 
Kossuth L. u. 18.  
A munkáltatói jogkört gya-
korló 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.  
 

Szendrőládi Óvoda 
3751 Szendrőlád, 
Ady Endre út 32.  
 
Lf: az óvoda törvényes 
működtetése, irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
és az alapító okirat szerin-
ti feladatok ellátása. 
A szakmai munka folya-
matos fejlesztése,  
az intézmény hatékony 
gazdálkodásának biztosí-
tása, kapcsolattartás 
a fenntartóval.  

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v, pedagógus-szak-
vizsga, óvodapedagógus-
munkakörben szerzett, 
legalább öt év feletti 
szgy, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, magyar 
állampolgárság, illetve 
harmadik országbeli 
állampolgárok beutazá-
sáról és tartózkodásáról 
szóló törvény alapján 
három hónapot meghala-
dó tartózkodásra jogo-
sultság, másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői  
szakképzettség.  
Előny: legalább három 
év feletti vezetői 
tapasztalat.  

ÁEI: 2012. aug. 31. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, határozott idő-
re, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzé-
tételtől számított  
30 napon belül. 
Pehi: a benyújtási határidő 
letelte után megnyíló 
30 napos véleményezési 
határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 
A pályázat kiírója fenn-
tartja magának a jogot a 
pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, eredeti okiratok 
vagy hiteles om, b, írásbeli 
nyilatkozat arról, hogy pá-
lyázatának tartalmát az 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhetik és a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, eredményes pályá-
zata esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat zárt 
vagy nyilvános ülésen tör-
ténő tárgyalását kéri.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal, vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „óvodavezető” ellát-
va kell benyújtani és szemé-
lyesen: 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 megje-
lenésének 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 
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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.  

Felsőfokú képesítés, 
a Közokt.tv. 18. § 
(1) bekezdése és a 128. § 
(22) bekezdése, valamint 
a pedagógus-továbbkép-
zésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésekben részt 
vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 20. § 
(2) és (5) bekezdése 
alapján, pedagógus-
munkakörben – legalább 
öt év szakmai tapasztalat,
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, magyar 
állampolgárság, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.  

ÁEI: 2012. aug. 31. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 30-áig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
a nevelési-oktatási intéz-
ményben, pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. aug. 9. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület a 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § 
(10) bekezdése értelmében 
történő véleményezési ha-
táridő lejártát követő 
30 napon belül össze- 
hívott ülésen bírálja el 
a pályázatokat.  
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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 kapcsolat-
ban – testületi ülés kereté-
ben kívánja-e zárt ülés meg-
tartását, nyilatkozat, mely-
ben a pályázatának és abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul/nem járul hozzá. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(2420/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„Barota Mihály Általános 
Iskola igazgató” megjelö-
léssel ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Bököny Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4231 Bököny, 
Kossuth u. 3. 
f: Bököny község polgár-
mestere. 
Tel.: (42) 566-025. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
helyben szokásos mód: 
Bököny község honlapja – 
www.bokony.hu, valamint 
az önkormányzat hirdető-
táblája. 
 

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 peda-
gógus-munkakör be- 
töltéséhez szükséges  
– a Közokt.tv. 17. §  
(1)–(2) bekezdésében 
felsorolt – egyetemi szin-
tű tanári v és szakkép-
zettség, pedagógus-szak-

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
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vizsga, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet. 

Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő 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 iga-
zolása, szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, a Kjt. 20/A. § (5) be-
kezdése alapján készült 
nyilatkozatot a pályázati 
anyag kezeléséről, nyilatko-
zatot, hogy a magasabb 
vezetői megbízás elnyerése 
esetén a pályázóval szem-
ben a Kjt. 41. § szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, a magasabb vezetői 
beosztást elnyerő pályázó-
nak vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettsége van, 
amelyet a megbízást követő 
30 napon belül köteles  
teljesíteni. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papíralapon, két 
példányban, a pályázott 
intézmény megjelölésével, 
személyesen (ügyfélszolgá-
lati irodán keresztül), vagy 
postai úton, „Intézményve-
zetői pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani. 
Pc: Budapest Főváros  
XIV. Kerület  
Zugló Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Humánigazgatási Osztály 
Köznevelési Csoport 
1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2. 
f: 872-9203. 
 

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

Kontyfa Középiskola, 
Szakiskola  
és Általános Iskola 
1156 Budapest, 
Kontyfa u. 5. 
 

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 jogvi-
szony időtartama: határo-
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Lf: nevelés-oktatás, az 
intézmény tevékenységé-
nek irányítása, jogszerű 
működésének biztosítása.  

lekvőképesség, büntetlen 
előélet, magyar állam-
polgárságú vagy külön 
jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózko-
dás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy 
letelepedett, a magasabb 
vezető beosztás ellátásá-
ra megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval köz-
alkalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető, a peda-
gógus-szakvizsga meg-
létét elegendő a pályázat-
ról történő képviselő-
testületi döntés meghoza-
taláig igazolni.  

zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. júl. 13. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: képviselő-
testületi 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 össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen, két 
példányban, zárt borítékban 
(egy példányt nem kérünk 
összefűzni), ügyfélfogadási 
időben, a megpályázott 
intézmény nevével és címé-
vel kell benyújtani Buda-
pest Főváros XV. Kerületi 
Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal, OMIS Iroda, 
1153 Budapest, Bocskai 
u. 1–3. C II. 215. 
f: Helmajer Lászlóné. 
Tel.: 305-3127. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
kerületi honlapon  
(bpxv.hu): 2012. június 8. 
Életképek: 2012. június 29. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a bpxv.hu honlapon  
szerezhet. 
 

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

Petőfi Sándor  
Általános Iskola 
2014 Csobánka, 
Vörösvári út 12. 
 
Lf: intézmény vezetése, 
az intézmény szakmai 
munkájának teljes körű 

Főiskola, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása, magyar állam-
polgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, pedagógus-munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsőfokú iskolai v és 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 
2013. júl. 31-éig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
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irányítása, az intézmény 
alkalmazottai feletti mun-
káltatói jogkör gyakorlá-
sa, az intézmény teljes 
jogkörű képviselete, fele-
lős a szakszerű és törvé-
nyes működésért, szaksze-
rűen és hatékonyan terve-
zi, irányítja és ellenőrzi az 
intézményben folyó  
nevelő-oktató munkát.  
 

szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy.  

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 bevoná-
sával. Döntéshozó Csobán-
ka 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 össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozatot arról, hogy – pályá-
zatával kapcsolatban – tes-
tületi ülés keretében kíván-
ja-e zárt ülés megtartását.  
A pályázat benyújtásá-
nak 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
községi hirdetőtábla: 
2012. június 5. 
Csobánka község honlapja: 
2012. június 5. 
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A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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 tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt.tv.-ben, a neve-
lési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tör-
vényben és annak végre-
hajtási rendeletében  
foglaltakra. 

Egyetem a Közokt.tv. 
17. § (1) bekezdése és 
18. § (1), (4) és (7) be-
kezdései szerinti v és 
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év  
– a Közokt.tv. 18. §  
(5)–(6) bekezdéseiben 
meghatározott – peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet.  

ÁEI: 2012. nov. 1.  
A vezetői megbízás 
2017. júl. 31-éig, 
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
Pbhi: 2012. aug. 21. 
Pehi: 2012. okt. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat kép-
viselő-testüle dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket 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 anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal  
(5542-2/2012.), valamint a 
pályázott munkakör meg-
nevezésével: „tanár munka-
körben, igazgató beosztás” 
megjelöléssel ellátva, hat 
példányban kell benyújtani 
(egy példány valamennyi 
tartalmi elemet, öt példány 
– amelyek közül egy elekt-
ronikus adathordozón nyúj-



 
13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2053 

1 2 3 4 

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 megje-
lenésének helye, ideje: 
Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat 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 intéz-
mény szakmai tevékeny-
ségének vezetése, tanügy-
igazgatási, személyügyi és 
gazdálkodási feladatok 
ellátása.  

Pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, peda-
gógus-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 jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony – három 
hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemé-
nyezési határidő leteltét 
követő első képviselő-
testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, b, nyilatkozat, hogy 
a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevők megis-
merhetik, 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 mun-
kakör megnevezésével: 
„iskolaigazgató” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Jobbágyi Község  
Önkormányzata 
3062 Jobbágyi, 
Bencsik u. 10. 
f: Farkas Attila polgár-
mester. 
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 költség-
vetési szerv, alapító okira-
tában meghatározott fel-
adatok ellátása, munkálta-
tói jogok gyakorlása.  

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-
tételi 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 15. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a kinevezés-
ről, valamint a magasabb 
vezetői megbízásról Nyír-
gyulaj Község Önkormány-
zatának képviselő-testü-
lete dönt a szociális és ügy-
rendi bizottság véleménye-
zését követően. A képvi-
selő-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 elképzelés-
sel, b, om, eddigi munkavi-
szonyokról, szgy-ról szóló 
igazolások, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatok megismeréséhez 
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(28/2012.), valamint a be-
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osztás megnevezésével: 
„Iskolaigazgató” ellátva 
kell benyújtani, vagy sze-
mélyesen: 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 9. 
Nyírgyulaj Község honlap-
ja: 2012. június 15. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.nyirgyulaj.hu honla-
pon 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 megha-
tározott feladatok, ill. az 
irányadó végrehajtási 
rendeletek szerint.  

Felsőfokú képesítés, 
pedagógus-szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett – legalább öt év 
feletti – szakmai tapasz-
talat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, másodszor 
és további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, nevelési-oktatási 
intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, vezető be-
osztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki köz-
alkalmazotti jogviszony-
ban áll vagy aki közal-
kalmazotti jogviszonyba 

ÁEI: 2012. okt. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. jún. 30-áig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 elképzelé-
sek, om, b, a pályázó saját 
kezű aláírásával ellátott, 
arról szóló nyilatkozata, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosí-
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kinevezhető, iskolaigaz-
gatói magasabb vezetői 
megbízás csak annak 
adható, aki a pályázaton 
részt vett és a pályázati 
feltételeknek megfelelt.  

tószámmal (957/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „Igazgató” ellát-
va kell benyújtani, vagy 
személyesen: Szabó János 
polgármester, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, 
4822 Nyírparasznya, 
Szabadság u. 23.  
Pc: Nyírparasznya Község 
Önkormányzata 
4822 Nyírparasznya, 
Szabadság u. 23.  
f: Szabó János polgár- 
mester. 
Tel.: (44) 385-175. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.nyirparasznya.hu 
honlapon szerezhet.  
 
 

Pap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
4631 Pap, 
Kossuth u. 102.  
 

Kölcsey Ferenc  
Általános Iskola  
és Bölcsőde 
4631 Pap, 
Kossuth u. 75–79. 

Az adott nevelési-okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felső-
fokú iskolai v és szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett legalább ötéves 
szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 
2007. évi CLII. törvény 
6. § (2) bekezdése sze-
rint, 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 kap-
csolatos képviselő-testületi 
ülésig megérkezzen.  
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejét követő  
30 napon belül. 
Pap Község Önkormányza-
tának képviselő-testülete 
fenntartja azt a jogát, hogy 
a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön, 
vpr, közjegyző által hitele-
sített om, a pedagógus-
szakvizsga bizonyítvány 
hitelesített másolata, b, 
igazoló dokumentum – a 
pályázati feltételeknél meg-
határozott – legalább ötéves 
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szgy-ról, nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy a pályázati anyagát 
az eljárásban részt vevők 
megismerhetik, abba bele-
tekinthetnek, nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy 
hozzájárul-e a pályázat 
nyilvános testületi ülésen 
történő tárgyalásához, nyi-
latkozatot arra vonatkozóan, 
hogy nem áll cselekvőké-
pességet kizáró vagy korlá-
tozó gondnokság alatt, nyi-
latkozatot 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 intéz-
ményegységeit: Mészöly 
Géza Általános Iskola, 
Szent István Általános 
Iskola, Zengő Óvoda, 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, magyar 
állampolgárság, vagy 
külön jogszabály szerint 
jog a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz, illetve 
bevándorlási vagy letele-
pedési engedély, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása a 2007. évi 
CLII. törvény alapján, 
a Közokt.tv. 18. §  
(1)–(7) bekezdései sze-
rint: az adott nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakör 

ÁEI: 2012. okt. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony három hónap 
próbaidő kikötésével.  
Pbhi: 2012. aug. 8. 
Pehi: 2012. szept. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat Sárbogárd Város Ön-
kormányzat képviselő-
testülete bírálja el a véle-
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Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, a pedagó-
giai-művelődési program 
alapján gondoskodik a 
különböző intézményegy-
ségek együttműködéséről, 
tevékenységük összehan-
golásáról, felel az intéz-
mény szakszerű, hatékony 
és törvényes működéséért, 
a takarékos gazdálkodá-
sért, az intézmény szak-
mai tevékenységének 
tervezéséért, szervezésé-
ért, biztosítja az intéz-
mény működéséhez szük-
séges személyi és tárgyi 
feltételeket, munkáltatói 
jogokat gyakorol és dönt 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, szakmai fel-
adatainak részletes felso-
rolását a Közokt.tv.  
54–55. §-ai tartalmazzák, 
a gazdálkodással kapcso-
latos feladatait az állam-
háztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 
10. §-a tartalmazza. 

betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, illetve a 
fenti jogszabály (7) be-
kezdésére tekintettel a 
személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatai-
ról és működésük felté-
teleiről szóló 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet 
5. számú melléklete sze-
rinti intézményvezetői 
munkakör betöltéséhez 
meghatározott felsőfokú 
képesítések valamelyike, 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy [kivétel 
fenti törvény 18. § (6) 
bekezdésében foglaltak],
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben 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 megállapításá-
hoz szükséges korábbi jog-
viszonyokról, munkavi-
szonyokról kiadott munkál-
tatói igazolások másolata, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázatának 
az elbírálását nyílt vagy zárt 
ülésen kéri-e, nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy 
intézményvezetői megbízá-
sa esetén a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz. 
Pc: Sárbogárd Város Ön-
kormányzata 
7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 16. 

Szegedi Kistérség  
Többcélú Társulása  
Polgármesterek Tanácsa 
6720 Szeged, 
Széchenyi tér 5. 

Szeged és Térsége  
Eötvös József  
Egységes Gimnáziuma  
és Óvodája 
6723 Szeged, 
Csongor tér 1. 
 
Beosztás: főigazgató 
Munkakör: pedagógus 
 
Lf: köznevelési törvény 
szerint. 
 
 

Egyetemi szintű tanári v, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év peda-
gógus-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 rendel-
kezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om, szgy 
igazolása, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat melléklete-
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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 peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy. 
Előny: közoktatási  
vezetői gyak. 

ként benyújtott dokumen-
tumokban foglalt személyes 
adatainak kezeléséhez hoz-
zájárulását adja, a Szeged és 
Térsége Eötvös József Egy-
séges Gimnáziuma és Óvo-
dája vpr-ja a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: kizárólag postai 
úton, két példányban, írás-
ban, zárt borítékban és egy 
példányban CD lemezen 
kell benyújtani „főigazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva.  
Pc: Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása  
Munkaszervezete 
6720 Szeged, 
Széchenyi tér 5. 
 
 
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 rendel-
kezései az irányadók.  
 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om, szgy 
igazolása, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat melléklete-
ként benyújtott dokumen-
tumokban foglalt személyes 
adatainak kezeléséhez hoz-
zájárulását adja, a Szeged és 
Térsége Bárczi Gusztáv 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye 
vpr-ja a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: kizárólag postai 
úton, két példányban, írás-
ban, 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 sze-
rinti feladatok ellátása, a 
szakmai munka folyama-
tos fejlesztése, az intéz-
mény hatékony gazdálko-
dásának biztosítása, kap-
csolattartás a fenntartóval. 
 

Főiskolai tanári v, peda-
gógus-szakvizsga, peda-
gógus-munkakörben 
szerzett, legalább öt év 
feletti szgy, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, magyar állampol-
gárság, illetve a harma-
dik országbeli állampol-
gárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 
törvény alapján három 
hónapot meghaladó tar-
tózkodásra jogosultság, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői  
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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzé- 
tételtől számított  
30 napon belül. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtási 
határidő letelte után meg-
nyíló 30 napos véleménye-
zési 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 helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, eredeti okira-
tok, vagy hiteles om, b, 
írásbeli nyilatkozata arról, 
hogy a pályázatának tartal-
mát az eljárásban részt  
vevők megismerhetik és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, eredményes 
pályázata esetén vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettsé-
gének eleget tesz, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázat 
zárt vagy nyilvános ülésen 
történő tárgyalását kéri. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal, vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „igazgató” ellátva 
kell benyújtani, vagy sze-
mélyesen: Szendrőlád Köz-
ség 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 megje-
lenésének 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 kap-
csolatos magasabb vezetői 
(általános iskola igazgató)
feladatok ellátása, a szék-
helyintézmény mellett 
Esztár és Gáborján köz-
ségben működő tagintéz-
mények feladatellátását is 
biztosítani kell. 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, pedagógus-
munkakörben szerzett – 
legalább 3–5 év szakmai 
tapasztalat, „B” kategó-
riás jogosítvány, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, büntetlen  
előélet, foglalkozás gya-
korlása eltiltás hatálya 
alatt nem áll. 
Előny: egyetem, közok-
tatás-vezetői szakvizsga.  

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 31-éig, határozott idő-
re, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 anyagá-
ban foglalt személyes adata-
inak 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 szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket is 
részletező programot. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen, három pél-
dányban 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 
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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 telepü-
lés kulturális örökségének 
megőrzése, ápolása, ren-
dezvények, falunap szer-
vezése, az intézmény 
vezetésével kapcsolatos 
összes tevékenység ellátá-
sa, pályázatok folyamatos 
figyelemmel kísérése, 
pályázatírás.  

Főiskola, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása, 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), kiemel-
kedő közművelődési és 
szakmai tevékenység, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség. 
Előny: jó szintű szerve-
zőkészség, kommuniká-
ciós képesség, terhelhe-
tőség, kreativitás. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-éig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti 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 bevoná-
sával. Döntéshozó Csobán-
ka 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-



 
13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2063 

1 2 3 4 

függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozatot arról, hogy – pályá-
zatával kapcsolatban – tes-
tületi ülés keretében kíván-
ja-e zárt ülés megtartását.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati 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 megje-
lenésének helye: 
községi hirdetőtábla: 
2012. június 5. 
Csobánka község honlapja: 
2012. június 5. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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 intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a Közokt.tv. 54. § és 
55. § (2) bekezdése alap-
ján az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói jo-
gok gyakorlása és döntés-
hozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban 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 peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges a 
Közokt.tv. 18. § szerinti 
képzettség, szakképzett-
ség, pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
intézményvezető szak-
képzettség, legalább öt 
év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: megjelenéstől számí-
tott 30 nap.  
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérését 
követően a Bácskai Közok-
tatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa 
dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
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és az Arany János Általá-
nos Iskolai tagintézménye 
vezetői feladatának  
ellátása. 

időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, cselekvőképes-
ség, büntetlen előélet. 
Előny: legalább 10 éves 
oktatási intézményben 
szerzett vezetői gyakor-
lat, németnyelv-vizsga,  
ECDL vizsga. 

rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
személyi adatokat is tartal-
mazó részletes szakmai 
életrajz, legalább 10 éves 
vezetői gyakorlatot igazoló 
dokumentum, korábbi mun-
kajogviszonyokra vonatko-
zó munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hitelesített om, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalóját, 
90 napnál nem régebbi 
hatósági bizonyítvány arról, 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének 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 polgár-
mester.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 19.  
A kiíró fenntartja azt a jo-
gát, 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 Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Berekerdő Óvoda  
3396 Kerecsend, 
Arany J. u. 2. 

Egerszalóki Tagóvoda 
 
Lf: az óvodapedagógus-
megbízatással munkakö-
rébe tartozó alapvető 
feladata: 3–7 éves korú 
gyermekek nevelése.  

A Közokt.tv. 18. §-ában 
meghatározott felsőfokú 
v, büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság, 
legalább három év óvo-
dapedagógus munkakör-
ben szerzett szgy. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A megbízás határozatlan 
időre szól három hónap 
próbaidővel.  
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális 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, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul, om, b. 
Pc: Berekerdő Óvoda 
3396 Kerecsend, 
Arany J. u. 2. 
 

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

„Kerekerdő Óvoda  
Zalaszentlászló” 
8788 Zalaszentlászló,  
Kossuth L. u. 75. 
 
Lf: óvodás korú gyerme-
kek nevelése-fejlesztése. 

Főiskola, 
óvodapedagógus. 
Előny: fejlesztő pedagó-
gusi v, pályakezdő  
munkavállaló. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony: 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 képvi-
selő-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 gya-
korló neve: Feketéné Tarpál 
Ibolya polgármester. 
 

 
 

Tanár 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium 
3950 Sárospatak, 
Arany János u. 3–7. 
Tel.: (47) 312-140 

Matematika–fizika szakos 
középiskolai tanár 
 
biológia–kémia szakos 
középiskolai tanár 
 
rajz és vizuális kultúra, 
mozgókép és média isme-
ret szakos tanár 
 

Egyetemi v. 
 
 
 
 
 
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. 
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

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

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

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

R. C. van Ca enegem

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

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán
cí mû köny vét

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

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

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

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

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

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
12.1024 – Lajosmizse

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).
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MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


