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JOGSZABÁLYOK
2012. évi LXVI. törvény
a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel
összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
módosítása
1. §
(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 170. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A tanúvallomást megtagadhatja:)
„f) a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a
médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az azzal
kapcsolatos kérdésben.”
(2) A Pp. 170. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt mentesség az
annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is
fennmarad.”

2. §
A Pp. a következõ 396/A. §-sal egészül ki:
„396/A. § E törvény alkalmazásában médiatartalomszolgáltató a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalomszolgáltató.”

3. §
A Pp. 170. § (5) bekezdésében az „a) és c)–e) pontja”
szövegrész helyébe az „a) és c)–f) pontja” szöveg lép.

2. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
módosítása
4. §
(1) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: Be.) 82. § (1) bekezdése a következõ d)
ponttal egészül ki:
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogadta el.

15. szám

(A tanúvallomást megtagadhatja)
„d) a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a
médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel
kapcsolatos kérdésben, kivéve, ha a bíróság az információt
átadó személy kilétének felfedésére kötelezte.”
(2) A Be. 82. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bíróság akkor kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt a
számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel
összefüggésben információt átadó személy kilétének felfedésére, ha három évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény
felderítése érdekében az információt átadó személy kilétének ismerete nélkülözhetetlen, az ettõl várható bizonyíték
mással nem pótolható, továbbá a bûncselekmény felderítéséhez fûzõdõ érdek – különösen a bûncselekmény tárgyi
súlyára tekintettel – olyan kiemelkedõ, amely az információforrás titokban maradásához fûzõdõ érdeket egyértelmûen meghaladja.”

5. §
A Be. 83. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanúnak a 82. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
mentessége az annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is fennmarad.”

6. §
A Be. 152. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A (3) és (4) bekezdés szerinti korlátozás nem érvényesül, ha]
„d) a tanúvallomás megtagadásra a 82. § (1) bekezdés
d) pontja alapján jogosult személyt a számára információt
átadó személy kilétének felfedésére kötelezte a bíróság a
82. § (6) bekezdése alapján.”

7. §
A Be. 207. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A nyomozási bíró dönt)
„f) a vádirat benyújtása elõtt az ügyész indítványára a
82. § (1) bekezdés d) pontja alapján a tanúvallomást megtagadó személynek a számára információt átadó személy
kilétének felfedésére kötelezésérõl a 82. § (6) bekezdése
szerint.”

15. szám
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8. §

A Be. 215. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A tanúvallomást a 82. § (1) bekezdés d) pontja
alapján megtagadó személynek a számára információt átadó személy kilétének felfedésére a 82. § (6) bekezdése
alapján történt kötelezése ellen bejelentett fellebbezés halasztó hatályú.”

9. §
A Be. 293. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanúvallomást a 82. § (1) bekezdés d) pontja alapján megtagadó személynek a számára információt átadó
személy kilétének felfedésére a 82. § (6) bekezdése alapján történt kötelezése ellen bejelentett fellebbezés halasztó
hatályú.”

10. §
A Be. 601. §-a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvény alkalmazásában médiatartalom-szolgáltató a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató.”

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása
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rendelésére az 53. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozás ellenére került sor.”

12. §
(1) A Ket. 51. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A törvényen vagy kormányrendeleten alapuló
adatszolgáltatást hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél,
illetve kérelemre indult eljárásban az ellenérdekû ügyfél
akkor tagadhatja meg, ha
a) nem kapott felmentést a minõsített adatra vonatkozó
titoktartási kötelezettség alól,
b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját
bûncselekmény elkövetésével vádolná, vagy
c) az ügyfél, illetve az ellenérdekû ügyfél médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és
nyilatkozatával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy
kilétét felfedné.”
(2) A Ket. 51. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt mentesség az
annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is
fennmarad.
(4b) Az ügyfelet vagy az ellenérdekû ügyfelet a (4) bekezdés c) pontjára hivatkozása ellenére adatszolgáltatásra
kötelezõ végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.”

13. §
11. §
(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A lefoglalás érdekében a dolog birtokosát fel kell
szólítani, hogy a dolgot adja át. Nem köteles a dolog átadására az, aki tanúként nem hallgatható meg, valamint az, aki
az 53. § (4) bekezdés c) pontja alapján a tanúvallomást
megtagadhatja, ha a számára információt átadó személy
kilétét a dolog átadásával felfedné.”
(2) A Ket. 50/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 53. § (4) bekezdés c) pontja alapján a tanúvallomás megtagadására jogosult személynek a dolog átadása
alóli mentessége az annak alapjául szolgáló jogviszony
megszûnése után is fennmarad.”
(3) A Ket. 50/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A lefoglalást elrendelõ, valamint a lefoglalás megszüntetése iránti kérelmet elutasító végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya, kivéve, ha a lefoglalás el-

(1) A Ket. 53. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A tanúvallomás megtagadható, ha
a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója,
b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját
bûncselekmény elkövetésével vádolná, vagy
c) a tanú médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és a tanúvallomásával a számára a
médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné.”
(2) A Ket. 53. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt mentesség az
annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is
fennmarad.”

14. §
A Ket. 57/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a szemletárgy birtokosa médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre
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irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, nem kötelezhetõ a szemletárgy felmutatására, ha ezzel a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben
információt átadó személy kilétét felfedné. Ez a mentesség
az annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is
fennmarad.”

15. §
A Ket. 172. §-a a következõ o) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„o) médiatartalom-szolgáltató: a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató.”

4. A sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
módosítása
16. §
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban:
Smtv.) 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény hatálya – a 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 19. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 20. §
(8) bekezdésének második mondata és (9) bekezdése kivételével – kiterjed a Magyarország területén letelepedett médiatartalom-szolgáltató által kiadott sajtótermékre is.”

17. §
Az Smtv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak
szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy
(a továbbiakban: információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az
információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.
(2) A bíróság – bûncselekmény elkövetésének felderítése érdekében – törvényben meghatározott, kivételesen
indokolt esetben az információforrás felfedésére, valamint
az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas
dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadására kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt.”

15. szám
18. §

Az Smtv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A médiaszolgáltatónak az általa közzétett
médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.
(2) Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévõ
személyek médiatartalomban történõ öncélú és sérelmes
bemutatása.”

19. §
Az Smtv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) Tilos visszaélni a médiatartalom-szolgáltatónak adott, nyilvános közlésre szánt nyilatkozat közzétételébe vagy a médiatartalomban való szereplésbe történt
beleegyezéssel.
(2) A médiatartalom-szolgáltató köteles a nyilvános
közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó
vagy a médiatartalomban szereplõ személynek – annak kérésére – a közzétételt megelõzõen megmutatni; az nem közölhetõ, ha a közzétételhez az érintett azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom-szolgáltató érdemben megváltoztatta vagy eltorzította, és ez a nyilatkozatot adó vagy
a médiatartalomban szereplõ számára sérelmes. A hozzájárulás visszavonása ellenére történt, jó hírnévre vagy becsületre sérelmes közlés esetén a vonatkozó polgári jogi és
büntetõjogi szabályokat kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetkörön kívül a
nyilatkozat vagy a szereplés nem vonható vissza, ha
a) azt a nyilatkozó a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette,
b) az Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai
számára jelentõséggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatos, vagy
c) azt hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, vagy
politikai közszereplõ közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette.
(4) A médiatartalom-szolgáltató nem köthet médiatartalomban szereplõ személlyel olyan megállapodást, amely
a megállapodás tárgykörén belül korlátozza a médiatartalomban szereplõ személynek a jó hírnevéhez, becsületéhez
vagy magánéletéhez fûzõdõ jogainak érvényesíthetõségét,
illetve a nyilatkozat vagy szereplés visszavonásához fûzõdõ, (1) és (2) bekezdés szerinti jogait. Az ilyen szerzõdéses
kikötés semmis.”

20. §
Az Smtv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A médiatartalom nem sértheti az alkotmányos
rendet.”

15. szám
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21. §

Az Smtv. 19. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Médiatartalomban tilos kiskorú személy olyan bemutatása, amely életkorának megfelelõ lelki vagy fizikai
fejlõdését nagymértékben veszélyeztetheti.”

22. §
Hatályát veszti az Smtv. 18. §-a.

5. A médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
23. §
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)
NEGYEDIK RÉSZ III. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„III. FEJEZET
A MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI BIZTOS
Általános szabályok
139. § (1) A Hatóság részeként Média- és Hírközlési
Biztos (a továbbiakban: Biztos) mûködik. A Biztos az
elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevõ felhasználókat, elõfizetõket, nézõket,
hallgatókat, fogyasztókat, illetve a sajtótermékek olvasóit
megilletõ, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos méltánylást érdemlõ
érdekek érvényesülésének elõsegítésében mûködik közre.
A Biztos eljár az e törvényben meghatározott ügyekben.
(2) A Biztost az Elnök nevezi ki és menti fel, valamint
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Biztos fõosztályvezetõi besorolású köztisztviselõ. A Biztos e fejezet
szerinti feladatai ellátása körében nem utasítható.
(3) A Biztosra megfelelõen alkalmazni kell a 111. §
(4) bekezdésében foglaltakat.
(4) A Biztost a feladatai ellátásában az általa vezetett
Média- és Hírközlési Biztos Hivatala (a továbbiakban:
Biztos hivatala) segíti, a Biztos hivatalának köztisztviselõit az Elnök nevezi ki és menti fel, a Biztos gyakorolja az
egyéb munkáltatói jogokat.
(5) A Biztos hivatalának mûködését, szervezeti felépítését, belsõ és külsõ kapcsolatrendszerét a Hatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzata és a Biztos hivatalának
ügyrendje határozza meg. A Biztos hivatalának ügyrendjét
a Biztos készíti elõ és az Elnök hagyja jóvá.
(6) A Biztos hivatalának költségvetését a Hatóság költségvetésén belül, elkülönítetten kell megállapítani.
140. § (1) Valamely médiaszolgáltatás, sajtótermék, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely a média-
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igazgatásra vagy az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértésének nem minõsül, és nem tartozik a Médiatanács, az Elnök vagy a Hivatal hatáskörébe, de a médiaszolgáltatást, a sajtóterméket, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevõ felhasználók, elõfizetõk,
fogyasztók, valamint nézõk, olvasók vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja,
a) az, akit érdeksérelem ért, vagy akinél érdeksérelem
bekövetkezésének közvetlen veszélye (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: érdeksérelem) áll fenn,
vagy
b) a fogyasztói, elõfizetõi, felhasználói vagy nézõi, hallgatói, olvasói érdekek képviseletét ellátó egyesület
a Biztos hivatalánál panasszal élhet.
(2) Az Elnökhöz, a Hivatalhoz, illetve a Médiatanácshoz érkezett olyan kérelmeket, illetve bejelentéseket, amelyek tartalmuk szerint megfelelnek az (1) bekezdésben foglaltaknak, és tartalmazzák a 141. § (5) bekezdés
szerinti adatokat, az Elnök, a Hivatal, illetve a Médiatanács nyolc napon belül átteszi a Biztoshoz, aki azt a továbbiakban hozzá érkezett panaszként bírálja el. Errõl a tényrõl, valamint az áttételrõl a kérelmezõt, illetve a bejelentõt
az áttétellel egyidejûleg értesíteni kell.
(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok esetén a Biztos a 142. §, a médiaszolgáltatásokra, illetve a sajtótermékekre vonatkozó panaszok esetén a 142/A. § szerint jár el.
A Biztos eljárására vonatkozó közös szabályok
141. § (1) A Biztos eljárása nem hatósági eljárás, hatósági hatáskört nem gyakorolhat. A 140. § (1) bekezdés szerinti panasz nem hatósági ügy. A Biztos csak az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok esetén
alkalmazhat – a 142. §-ban meghatározott módon – hatósági eszközöket.
(2) A Biztos eljárása csak panaszra indulhat. A Biztos a
panaszt megvizsgálja, és ha a panasz nyilvánvalóan alaptalan, vagy az abban szereplõ érdeksérelem csekély jelentõségû, illetve a panaszban foglalt ügy nem tartozik a Biztos hatáskörébe, errõl a panaszost tizenöt napon belül értesíti. A Biztos az értesítésben szükség szerint tájékoztatja a
panaszost az elektronikus hírközlésre vagy médiaigazgatásra vonatkozó szabályban, illetve elõfizetõi szerzõdésben meghatározott jogairól és kötelezettségeirõl, valamint
a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.
(3) Ha a Biztos a 142. § (4) bekezdése vagy a 142/A. §
(1) bekezdése szerinti egyeztetési eljárás során észleli,
hogy a panasz alaptalan, vagy az abban szereplõ érdeksérelem csekély jelentõségû, illetve a panaszban foglalt ügy
nem tartozik a Biztos hatáskörébe, az eljárást megszünteti,
és errõl a panaszost, valamint az egyeztetési eljárásban
részt vevõket tizenöt napon belül értesíti. A Biztos az értesítésben szükség szerint tájékoztatja a panaszost az elektronikus hírközlésre vagy médiaigazgatásra vonatkozó szabályban, illetve elõfizetõi szerzõdésben meghatározott jogairól és kötelezettségeirõl, valamint a számára nyitva álló
eljárásokról és jogorvoslatokról.
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(4) A panaszos kérheti természetes személyazonosító
adatainak és lakcímének zárt kezelését. Ebben az esetben
az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a Biztos kivonatot készít a panaszról akként, hogy abból a panaszos kilétére vonatkozóan következtetés ne legyen levonható.
A Biztos harmadik személynek csak ezt a kivonatot adhatja át. A Biztos a panasz kivizsgálása céljából, a kivizsgálásra irányuló eljárás befejezéséig kezeli a panaszosnak a
panasszal közvetlenül összefüggõ azon személyes adatait,
amelyek az eljárás során a Biztos tudomására jutottak. Erre
a tényre a panaszos figyelmét fel kell hívni.
(5) A panaszban meg kell jelölni a panaszos nevét és
lakcímét vagy levelezési címét, a Biztos intézkedésére
okot adó érdeksérelmet, és azt a tevékenységet vagy magatartást, amelynek alapján az érdeksérelem valószínûsíthetõ, valamint a 140. § (1) bekezdésben foglalt egyéb feltételek fennállását valószínûsítõ, illetve igazoló körülményeket. Hiányos panasz esetén a Biztos a panaszost az eljárás
bármely szakaszában határidõ megjelölésével hiánypótlásra hívhatja fel. Ha a panaszos a felhívás ellenére a
hiánypótlást nem vagy nem megfelelõen teljesítette, a beadvány nem tekinthetõ panasznak, ezért a Biztos nem
jár el, illetve ha az eljárás már megindult, az eljárását
megszünteti, és errõl a panaszost, valamint az egyeztetési eljárásban részt vevõket tizenöt napon belül értesíti.
A Biztos az értesítésben szükség szerint tájékoztatja a panaszost az elektronikus hírközlésre vagy médiaigazgatásra
vonatkozó szabályban, illetve elõfizetõi szerzõdésben
meghatározott jogairól és kötelezettségeirõl, valamint a
számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.
A Biztos eljárása elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok esetén
142. § (1) A Biztos a panasz útján tudomására jutott, a
140. § (1) bekezdésében meghatározott érdeksérelem kivizsgálása érdekében bármely elektronikus hírközlési
szolgáltatótól az érdeksérelemmel összefüggõ adat szolgáltatását kérheti, megfelelõen alkalmazva a Ket. hatósági
ellenõrzésre, valamint e törvénynek a tényállás tisztázására vonatkozó rendelkezései szerinti egyéb eszközöket. Az
érintett elektronikus hírközlési szolgáltató tizenöt napon
belül köteles a kért adatot, felvilágosítást, tájékoztatást,
dokumentumot, iratot (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában együtt: adatot) a Biztos számára szolgáltatni,
abban az esetben is, ha az adat üzleti titoknak minõsül.
A Biztos köteles a tudomására jutott üzleti titkot megtartani, azt az adatközlõ kérésére zárt iratként kezeli.
(2) A Biztos köteles e § szerinti eljárását a 151. §-ban
foglalt határidõben lefolytatni. E határidõbe nem számít be
a) a 141. § (5) bekezdés szerinti hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ,
b) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra felhívástól
az annak teljesítéséig terjedõ idõ,
c) a (3) bekezdés szerinti eljárás ideje,
d) az (5) bekezdés szerinti nyilatkozattételre felhívástól
a nyilatkozattételig terjedõ idõ.
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(3) Ha az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató a
kért adatot a Biztos számára határidõben nem szolgáltatja,
a Biztos a Hivatalhoz fordul. A Hivatal köteles szóbeli
vagy írásbeli egyeztetést kezdeményezni az elektronikus
hírközlési szolgáltatóval az adatszolgáltatás szükségességérõl, illetve a szolgáltatandó adatok körérõl. Ezen egyeztetést követõen a Hivatal a Biztos által megjelölt, az érdeksérelemmel összefüggõ adat szolgáltatására kötelezi az
érintett elektronikus hírközlési szolgáltatót az (1) bekezdésnek és a lefolytatott egyeztetési eljárás eredményének
megfelelõen. Az adatszolgáltatásra megfelelõ, legalább tizenöt napos határidõt kell elõírni. A 155. § (5)–(7) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell. A kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltató halasztó hatályú jogorvoslattal
kérheti a végzés felülvizsgálatát a Fõvárosi Törvényszéktõl.
A Fõvárosi Törvényszék nemperes eljárásban nyolc napon
belül dönt, végzése ellen további jogorvoslatnak helye
nincs. Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató a
kért adatokat az elõírt határidõre nem, hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelõen bocsátja a Hivatal rendelkezésére, a Hivatal a 156. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A Hivatal a beérkezett adatokat átadja a Biztosnak.
(4) A Biztos eljárása során az érdeksérelemre vonatkozóan az elektronikus hírközlési szolgáltatóval szóban vagy
írásban egyeztetést folytat (e § alkalmazásában a továbbiakban: egyeztetési eljárás). Az egyeztetési eljárásba a Biztos – ha ezt célravezetõnek ítéli, és a panaszos ezt kéri –
bevonja a panaszost, valamint – ha az ügy a fogyasztók jelentõs számát érinti – bevonhatja a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó egyesület képviselõjét.
(5) Az egyeztetési eljárásban a Biztos az érdeksérelem
leírását – legalább tizenöt napos határidõ megjelölésével –
nyilatkozattételre megküldi az elektronikus hírközlési szolgáltatónak.
(6) Az elektronikus hírközlési szolgáltató írásban közölt nyilatkozata alapján – indokolt esetben – a Biztos személyes egyeztetésre hívja az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató képviselõjét, illetve szükséges esetben a
panaszost, valamint a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület képviselõjét.
(7) Ha a Biztos és az elektronikus hírközlési szolgáltató
között nem jön létre megegyezés az érdeksérelem elhárítása érdekében, a Biztos az egyeztetési eljárás eredményét
jelentésben rögzíti, és a (9) bekezdésben foglaltaknak
megfelelõen jár el. Ha az egyeztetési eljárás eredményre
vezet, a megegyezést a Biztos és az érintett elektronikus
hírközlési szolgáltató megállapodásban rögzítik, amelyet a
Biztos a panaszosnak megküld, illetve a megállapodást
a Biztos a honlapján közzéteszi. A megállapodásban a felek rögzítik az érdeksérelem elhárításának módját.
(8) A megállapodás a felek olyan egybehangzó, önkéntes jognyilatkozata, amelyet a Biztos az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatóval oly módon köt meg, hogy ezáltal az adott elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe
vevõ felhasználók, elõfizetõk, fogyasztók válnak jogosult-
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tá. A felhasználókra, elõfizetõkre, fogyasztókra a megállapodásból eredõen kötelezettségek nem származhatnak.
A megállapodásban foglaltak az érintett felhasználóknak,
elõfizetõknek, fogyasztóknak az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatóval fennálló jogviszonya részét képezi
– azt módosítja – oly módon, hogy a megállapodásban foglaltak egyedi ügyben alkalmazhatóak, arra az érintett felhasználó, elõfizetõ, fogyasztó egyedi ügyben hivatkozhat,
illetve a megállapodásban foglaltak megtartását a Hatóság
hatósági felügyelet keretében ellenõrizheti. Az e bekezdés
szerinti megállapodást kötõ elektronikus hírközlési szolgáltatónak a fogyasztói érdekek hatékony érvényesítése
érdekében mutatott együttmûködését a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót érintõ egyéb hatósági ügyekben is figyelembe veszi.
(9) A Biztos a sikeres egyeztetési eljárás eredményérõl
szükség szerint, illetve ha az egyeztetési eljárás eredményeként nem jön létre megállapodás, minden esetben jelentést készít, amelyet a panaszosnak, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatónak, valamint az eljárásban részt
vevõ fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületnek
megküld. A jelentésben a Biztos az érdeksérelem körülményei mellett részletesen feltárja az elektronikus hírközlési
szolgáltatónak az érdeksérelem kezelésével kapcsolatos
magatartását, különösen az érdeksérelem kiküszöbölése és
a fogyasztói jólét növelése érdekében tanúsított együttmûködési készségét. A Biztos a jelentését nyilvánosságra
hozza, amennyiben az a fogyasztók jelentõs számát érinti
vagy érintheti, illetve a jelentés alapján ajánlást vagy tájékoztatót adhat ki a fogyasztók számára a további érdeksérelmek elkerülése érdekében. Az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a megtett intézkedésekrõl a
Biztost értesíteni a Biztos által meghatározott, legalább tizenöt napos határidõn belül, ha nem jött létre megállapodás.
A Biztos eljárása a médiaszolgáltatásokra, illetve
sajtótermékekre vonatkozó panaszok esetén
142/A. § (1) A Biztos az eljárása során a 140. § (1) bekezdés szerinti érdeksérelemre vonatkozóan a médiatartalom-szolgáltatók szakmai, érdek-képviseleti vagy önszabályozó szervezeteivel (e § alkalmazásában a továbbiakban: szakmai szervezet) szóban vagy írásban egyeztetést
folytat (e § alkalmazásában a továbbiakban: egyeztetési eljárás).
(2) A Biztos kizárólag akkor jár el a panasz tárgyában,
a) ha a panasz a médiatartalom-szolgáltató tevékenysége során több esetben felmerülõ vagy több médiatartalom-szolgáltató tevékenysége során jelentkezõ, érdeksérelmet okozó tevékenységre irányul, és
b) ha a panasz tárgyát képezõ érdeksérelem a nézõk,
hallgatók, olvasók jelentõs részét érinti.
(3) A Biztos a médiatartalom-szolgáltatót köteles tájékoztatni a tevékenységét érintõ panaszról, valamint köteles biztosítani annak a lehetõségét, hogy a médiatartalom-szolgáltató az álláspontját az egyeztetési eljárás minden szakaszában kifejthesse.
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(4) Az egyeztetési eljárásban a Biztos a nézõk, hallgatók, olvasók jelentõs részét érintõ érdeksérelem leírását
határidõ tûzésével észrevételezésre megküldi a szakmai
szervezeteknek.
(5) A Biztos az egyeztetési eljárás során a panasz orvoslása érdekében javaslatot dolgoz ki, amelyet megküld a
szakmai szervezeteknek. A Biztos a javaslatot a nézõi,
hallgatói, olvasói érdekek képviseletében eljárva, ugyanakkor a szakmai szervezetek és az érintett médiatartalom-szolgáltató észrevételeit figyelembe véve alakítja ki.
(6) A szakmai szervezeteknek és az érintett médiatartalom-szolgáltatónak a javaslatra adott válasza alapján, a
Biztos indokolt esetben személyes egyeztetésre hívja fel a
panaszost, valamint az érintett szakmai szervezeteket és az
érintett médiatartalom-szolgáltatót.
(7) A Biztos az egyeztetési eljárás eredményérõl jelentést készít, melyet a panaszosnak, az érintett médiatartalom-szolgáltatónak, valamint az érintett szakmai szervezeteknek megküld. A jelentésben a Biztos az érdeksérelem
körülményei mellett részletesen feltárja a kidolgozott javaslatokat, illetve a médiatartalom-szolgáltatónak, valamint
a szakmai szervezetek arra adott válaszát, észrevételeit.
A Biztos a jelentését nem hozhatja nyilvánosságra.
(8) A 142. § (2) bekezdése szerinti határidõ e § alkalmazásában az (5) bekezdés szerinti javaslat kidolgozása
tekintetében irányadó. E határidõbe nem számít be
a) a (4) bekezdés szerinti észrevételezés ideje,
b) a szakvélemény elkészítésének ideje, ha az egyeztetési eljárás során szakértõ bevonására van szükség.
A Biztos beszámolója
143. § A Biztos a lefolytatott eljárások tapasztalatairól,
a javaslatok eredményességérõl, jelentéseirõl, javaslatairól negyedévente beszámolót készít – az elektronikus hírközlési szolgáltatókat érintõ ügyek tekintetében – az Elnöknek és – a médiatartalom-szolgáltatókat érintõ ügyek
tekintetében – a Médiatanácsnak. A Médiatanács részére
készített beszámoló csak a Biztos általános, az egyes
médiatartalom-szolgáltatókra vonatkozó adatok nélküli
tapasztalatait tartalmazhatja.”

24. §
Az Mttv. 155. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„155. § (1) A tényállás tisztázása során a Hatóság a
(2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Ket. tényállás
tisztázására és hatósági ellenõrzésre vonatkozó szabályait
alkalmazza.
(2) A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a médiaszolgáltatással, sajtótermék kiadásával, illetve mûsorterjesztéssel kapcsolatos, akár üzleti titkot is magában
foglaló adatot tartalmazó valamennyi eszközt, iratot, dokumentumot megtekinteni, megvizsgálni, azokról másolatot, kivonatot készíteni.
(3) A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében
a) az ügyfelet és
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b) az eljárás egyéb résztvevõit, valamint az ügyfélnek és
az eljárás egyéb résztvevõinek a megbízottait, alkalmazottait, illetve az ügyféllel és az eljárás egyéb résztvevõivel
egyéb jogviszonyban állókat, továbbá kivételesen indokolt esetben más személyt vagy szervezetet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: az eljárás egyéb résztvevõje)
– e kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelõ
teljesítése esetében alkalmazható, a 156. § szerinti jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetés mellett – nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra, illetve szóban vagy írásban
adatoknak az általa meghatározott, összehasonlításra alkalmas formátumban való szolgáltatására, továbbá egyéb
felvilágosítás adására (e § alkalmazásában a továbbiakban
együtt: adatszolgáltatás) kötelezheti.
(4) A (3) bekezdés szerinti végzés ellen az eljárás egyéb
résztvevõje, akit adatszolgáltatásra köteleztek, a Fõvárosi
Törvényszékhez halasztó hatályú jogorvoslattal fordulhat, a
bíróság az ügyben nyolc napon belül nemperes eljárásban,
soron kívül határoz. A Fõvárosi Törvényszék végzése ellen
további jogorvoslatnak helye nincs.
(5) A (2) és (3) bekezdés alkalmazása keretében
a) az olyan irat, eszköz, dokumentum, amely az ügyfél
és jogi képviselõje közötti kommunikáció során, illetve
ilyen kommunikáció érdekében keletkezett vagy e kommunikáció során elhangzottakat rögzíti, feltéve mindegyik
esetben, hogy az említett jelleg közvetlenül magából az
iratból, eszközbõl, dokumentumból kitûnik, bizonyítékként nem használható fel, nem vizsgálható meg, nem foglalható le, valamint szemle során annak birtokosa annak
felmutatására nem kötelezhetõ;
b) a Hatóság nem kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt olyan
adatszolgáltatásra, valamint olyan irat, eszköz, dokumentum átadására, amellyel az a számára a médiatartalomszolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt
átadó személy kilétét felfedné.
(6) Az (5) bekezdés szerinti mentesség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is fennmarad.
Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom alól az ügyfél
felmentést adhat.
(7) A Hatóságnak az (5) bekezdésben foglalt mentességi
okra hivatkozás ellenére adatszolgáltatásra vagy irat, eszköz, dokumentum átadására, felmutatására kötelezõ végzése ellen a kötelezett ügyfél vagy eljárást egyéb résztvevõje
a Fõvárosi Törvényszékhez halasztó hatályú jogorvoslattal
fordulhat, a bíróság az ügyben nyolc napon belül nemperes
eljárásban, soron kívül határoz. A Fõvárosi Törvényszék
végzése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
(8) A tanú meghallgatható az ügyfél üzleti titkáról akkor
is, ha nem kapott felmentést az ügyféltõl a titoktartás alól.
(9) A Hatóság hatósági eljárásainak iratait, adatait, dokumentumait, illetve egyéb bizonyítási eszközeit – kivételesen indokolt esetben – más eljárásaiban is felhasználhatja, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek csökkentése
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vagy a megfelelõ, illetve hatékony jogérvényesítés ezt
szükségessé teszi.
(10) A médiaszolgáltatónak a mûsorára vonatkozó hiteles dokumentációt – ideértve a teljes médiaszolgáltatás
kimenõjelének teljes rögzítését – a közzétételt, lekérhetõ
médiaszolgáltatás esetén az elérhetõvé tétel utolsó napját
követõ hatvan napig meg kell õriznie. Hatósági ellenõrzés
érdekében a Hatóság – a megõrzésre elõírt határidõn belül
– kötelezheti a médiaszolgáltatót a mûsorára vonatkozó hiteles dokumentáció haladéktalan és térítésmentes átadására. A médiaszolgáltatással kapcsolatosan megindított hatósági eljárás, illetve jogvita esetén a médiaszolgáltatónak
a dokumentációt az eljárás jogerõs befejezését követõ egy
évig kell megõriznie.”

25. §
Az Mttv. 182. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal
összhangban)
„c) felügyeli az Smtv. 14. §-ában, valamint 16–20. §-ában
foglalt követelmények betartását,”

26. §
(1) Az Mttv. 20. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A médiaszolgáltató
a) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes
mûsoridejének több mint felét európai mûvek, több mint
harmadát magyar mûvek bemutatására köteles fordítani,
b) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes
mûsoridejének legalább tíz százalékát olyan európai mû,
legalább nyolc százalékát pedig olyan magyar mû bemutatására köteles fordítani, amelyeket tõle független mûsorkészítõvel készíttetett, vagy független mûsorkészítõtõl öt évnél nem régebben készült mûként szerzett be.
(2) A lekérhetõ audiovizuális médiaszolgáltatás kínálatában egy adott naptári évben elérhetõvé tett mûsorszámok
egybeszámított idõtartamának több mint negyedét európai, illetve legalább tíz százalékát magyar mûveknek kell
kitennie.
(3) A közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes mûsoridejének
a) több mint hatvan százalékát európai mûvek,
b) több mint felét magyar mûvek,
c) több mint negyedét tõle független mûsorkészítõvel
készíttetett, vagy független mûsorkészítõtõl beszerzett,
öt évnél nem régebben készült európai mûvek
bemutatására köteles fordítani.
(4) Az (1)–(2) bekezdésekben a magyar mûvek közzétételére nézve elõírt kötelezettség kizárólag a Magyarország területére irányuló médiaszolgáltatás tekintetében érvényesül.”
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(2) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Rádiós médiaszolgáltatást és lekérhetõ médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatóval kötött hatósági szerzõdés – indokolt esetben – a 20–21. §-ban meghatározott
arányoktól való tartós vagy állandó jellegû eltérést is lehetõvé tehet. Lineáris audiovizuális tematikus médiaszolgáltatást nyújtóval kötött hatósági szerzõdés indokolt esetben
lehetõvé teheti, hogy a 20. § (1) bekezdés b) pontban és
20. § (3) bekezdés c) pontban szereplõ kötelezettségét
öt évnél régebben készült mûvekkel teljesítse.”
(3) Az Mttv. 22. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Azon médiaszolgáltatók, amelyek több médiaszolgáltatást is nyújtanak, a 20–21. §-ban meghatározott arányokat valamennyi médiaszolgáltatásuk összesített mûsoridejének átlagában kötelesek elérni, azzal, hogy a 21. §
(1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése
tekintetében médiaszolgáltatásonként a mûsoridõ legalább
húsz százalékát el kell érnie a magyar zenei mûvek arányának. E rendelkezés kizárólag azon médiaszolgáltatások tekintetében alkalmazható, amelyekre a médiaszolgáltató
nem rendelkezik a 22. § (2)–(3) bekezdése szerinti hatósági szerzõdésben rögzített mentesítéssel.”
(4) Az Mttv. 203. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. Európai mû:
a) azon mû, amely magyar,
b) azon mû, amely valamely Európai Uniós tagállamból
származik,
c) azon mû, amely az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépõ televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény részes felének számító európai államból származik,
d) azon mû, amely valamely Európai Uniós tagállam és
valamely Európai Unión kívüli állam mûsorkészítõinek
együttmûködése által jött létre, feltéve, hogy a tagállamból
származó társproducerek biztosítják a gyártási összköltség
többségét, és hogy a gyártást nem a tagállamokon kívül letelepedett egy vagy több producer ellenõrzi, vagy
e) azon mû, amely az Európai Unió és harmadik országok
között az audiovizuális ágazatra vonatkozóan létrejött megállapodás keretében, koprodukcióban készült el, és amely
megfelel a vonatkozó megállapodások feltételeinek.
A b)–c) pontban említett mûvek olyan mûvek, amelyek
e pontokban meghatározott egy vagy több államban lakóhellyel rendelkezõ szerzõkkel és munkatársak közremûködésével készültek, feltéve, hogy a mû megfelel a következõ három feltétel egyikének:
1. az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer alkotása,
2. gyártását az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer felügyeli, és ténylegesen ellenõrzi,

2419

3. az összes koprodukciós költséghez túlnyomó részben az említett államok társproducerei járultak hozzá, és a
koprodukciót nem az említett államokon kívül letelepedett
egy vagy több producer ellenõrzi.
A c) és az e) pontban meghatározott mûvek abban az
esetben tekinthetõk európai mûnek, ha az érintett, Európai
Unión kívüli államban a tagállamokból származó mûvekre
nem vonatkoznak megkülönböztetõ intézkedések.”
(5) Az Mttv. 203. § 37. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. Magyar mû:
a) azon mû, amely eredetileg teljes egészében magyar
nyelven készült,
b) azon mû, amely eredetileg több nyelven készült, de
idõtartamát tekintve eredeti magyar nyelvû része hosszabb,
mint bármelyik másik nyelven készült része,
c) azon mû, amely eredetileg valamely, Magyarország
által elismert nemzetiség nyelvén készült, ha tárgya az
adott nemzetiség magyarországi életével, kultúrájával van
összefüggésben,
d) az olyan zenei mûsorszám, amely magyar nyelven
kerül elõadásra, vagy amely Magyarország által elismert
valamely nemzetiség nyelvén kerül elõadásra, ha az adott
nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájával
van összefüggésben,
e) az olyan instrumentális zenei mûsorszám, amely – elsõsorban szerzõje vagy elõadója révén – a magyar vagy Magyarország által elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi, vagy
f) azon filmalkotás, amely a mozgóképrõl szóló törvény
értelmében magyarnak minõsül.”
(6) Az Mttv. NEGYEDIK RÉSZ VI. Fejezete a következõ 202/A. §-sal egészül ki:
„202/A. § Az e fejezetben foglalt, a társszabályozásra
vonatkozó rendelkezések nem érintik és nem korlátozzák
a médiatartalom-szolgáltatók azon jogát, hogy önszervezõdéseik útján, e törvény keretei között önszabályozási
kezdeményezéseket fogadjanak el és érvényesítsenek a tevékenységük körében. A Médiatanács és a Hatóság e kezdeményezéseket – a 8. §-sal összhangban – támogatja és
tiszteletben tartja.”

27. §
Az Mttv. kiegészül az alábbi 110/A. §-sal:
„110/A. § (1) A Hatóság a 109–110. §-ban részletezett
feladatai ellátásához szükséges, speciális szaktudással és
kompetenciákkal rendelkezõ szakemberállomány fenntartása érdekében önállóan alakítja a személyzetpolitikájával
kapcsolatos alapelveket.
(2) A Hatóság fõigazgatója és fõigazgató-helyettesei,
valamint a Hatóság alkalmazottai e tevékenységüket közszolgálati jogviszony keretében látják el, jogviszonyukra
az e törvényben foglalt eltérésekkel a közszolgálati tisztvi-
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selõkrõl szóló törvény köztisztviselõkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A Hatóság elnöke meghatározza a Hatóság feladatainak ellátásához szükséges munkakörök rendszerét, a
feladatok ellátásához szükséges erõforrások mennyiségét,
illetve a Hatóság szervezeti és mûködési szabályzatában
jelöli ki a (2) bekezdésbe nem tartozó azon munkaköröket,
amelyek betöltõi feladataikat munkaviszony keretében látják el.
(4) A Hatóság elnöke át nem ruházható hatáskörében
dönt a Hatóság illetménypolitikai alapelveirõl, béren kívüli
juttatásairól, köztisztviselõinek alapilletményérõl, annak eltérítésérõl.
(5) A Hatóság elnöke a speciális, egyedi szaktudással
rendelkezõ munkakört, illetve több vezetõi munkakört betöltõ köztisztviselõk részére személyi illetményt állapíthat meg. Személyi illetmény a Hatóság aktív létszámának
legfeljebb húsz százalékáig adható és indokolás nélkül
visszavonható. A Hatóság elnöke meghatározza a fenti
munkaköröket betöltõ személyek jogviszonyának megszûnése esetén esetlegesen alkalmazandó, elhelyezkedést
korlátozó szabályokat és e szabályok részletes feltételeit a
kinevezésekben rögzíti.
(6) A Hatóság elnöke saját hatáskörében, a Hatóság
Közszolgálati Szabályzatában maga határozza meg a teljesítményértékelési rendszerével, az ahhoz kapcsolódó jutalmazással, toborzási és kiválasztási politikájával, valamint a továbbképzések, tanfolyamok, egyedi fejlesztések
tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos részletszabályokat.
(7) A Hatóság, mint önálló szabályozó szerv, a közigazgatási személyügyi tevékenységekkel kapcsolatos
adatszolgáltatási körbe nem tartozik.”

28. §
(1) Az Mttv. 73. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a mûsorterjesztõ több átviteli rendszeren, mûsorterjesztõi hálózaton vagy mûsorterjesztõ átviteli platformon is nyújt mûsorterjesztési szolgáltatást, az
(1)–(4) bekezdés szerinti továbbítási kötelezettség átviteli
rendszerenként, mûsorterjesztõi hálózatonként, illetve
mûsorterjesztõ átviteli platformonként külön-külön terheli, kivéve, ha a mûsorterjesztõ több mûsorterjesztõ átviteli platformot tartalmazó egységes, komplex programcsomagot nyújt. Több mûsorterjesztõ átviteli platformot tartalmazó egységes, komplex programcsomag nyújtása
esetén a mûsorterjesztõt a továbbítási kötelezettség programcsomagonként terheli.”
(2) Az Mttv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A mûsorterjesztõt – legfeljebb további két médiaszolgáltatás tekintetében – a helyi vételkörzetû médiaszolgáltató audiovizuális médiaszolgáltatására vonatkozó, mû-
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szakilag és gazdaságilag megalapozott szerzõdéses ajánlata
tekintetében szerzõdéskötési kötelezettség terheli, feltéve,
hogy a médiaszolgáltató vételkörzete a Hatóság nyilvántartásában szereplõ adatok alapján az adott mûsorterjesztõ
vételkörzetében, illetve a (4) bekezdés szerinti elkülönült
szolgáltatási területen található, és médiaszolgáltatását
célzottan az adott terület lakossága számára nyújtja. Az
(1)–(2) bekezdés alapján a továbbítási kötelezettség keretébe tartozó helyi médiaszolgáltatások tekintetében a mûholdas és a földfelszíni mûsorszóró mûsorterjesztõket továbbítási kötelezettség nem terheli.”
(3) Az Mttv. 75. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Amennyiben az (1)–(3) bekezdés szerinti mûsorterjesztõ átviteli rendszere több, egymástól mûszakilag
elkülöníthetõ területet kiszolgáló részbõl áll, az (1)–(3) bekezdés szerinti kötelezettségek a mûsorterjesztõt az egymástól mûszakilag elkülöníthetõ területenként értelemszerûen külön-külön terhelik. A továbbítási kötelezettség
szempontjából mûszakilag elkülöníthetõ terület alatt az átviteli rendszer azon része által kiszolgált terület értendõ,
amelyen belül a továbbított összetett mûsorjelbe további
médiaszolgáltatás beillesztése vagy kivétele a gazdasági
és mûszaki ésszerûség határain belül nem lehetséges, azaz, amely területen belül minden azonos programcsomagot választó felhasználó azonos programstruktúrához fér
hozzá.
(5) Az (1)–(2) és (7) bekezdés alkalmazásában a médiaszolgáltató azon médiaszolgáltatása tekintetében minõsül a továbbítási kötelezettség jogosultjának,
a) amelyre vonatkozóan a mûsorterjesztõtõl a médiaszolgáltatás terjesztését igényli, és
b) a szerzõdéses ajánlattétel, illetve a szerzõdés létrehozására irányuló tárgyalás során jóhiszemûen, a tisztességesség követelményének megfelelõen együttmûködve járt
el és a mûsorterjesztõnek a médiaszolgáltató szerzõdéses
ajánlatával összefüggésben adott válasza, nyilatkozata, információkérése vonatkozásában – a szerzõdés létrehozása
érdekében – érdemben tárgyalt, egyeztetett.
A (3) bekezdés alkalmazása során a Médiatanács kizárólag az (1)–(2) bekezdés alapján továbbított lineáris közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtó médiaszolgáltatókon kívüli médiaszolgáltató lineáris közösségi médiaszolgáltatását jelölheti ki.”
(4) Az Mttv. 75. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A szerzõdéskötési kötelezettséget az ajánlatok sorrendje alapján kell teljesíteni. A szerzõdéskötési kötelezettség teljesítése szempontjából a szerzõdéses ajánlatok
sorrendjét a médiaszolgáltatás terjesztése tárgyában írásban közölt szerzõdéses ajánlat esetén az ajánlat mûsorterjesztõhöz történõ megérkezésének igazolt napja, szóban
közölt szerzõdéses ajánlat esetén az ajánlat mûsorterjesztõ
általi tudomásszerzésének igazolt napja határozza meg.
Az ajánlat mûsorterjesztõhöz történõ megérkezésének,
illetve a mûsorterjesztõ általi tudomásszerzésének napját
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– kétség esetén – a mûsorterjesztõ köteles igazolni, bizonyítani. Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott továbbítási kötelezettség együttes teljesítése során
vagy a (7) bekezdésben foglalt továbbítási kötelezettség
alapján már csak egy jogosult médiaszolgáltató továbbítására köteles, de egyidejûleg több jogosult médiaszolgáltató is igényt tart a továbbításra, a mûsorterjesztõ köteles
nyilvános, átlátható eljárás során pártatlanul és objektív
kritériumok alapján mérlegelni a jogosult médiaszolgáltatók szerzõdéses ajánlatait.”
(5) Az Mttv. 75. § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) Az ajánlat objektív gazdasági okok miatt akkor
utasítható vissza, ha az ajánlatban megjelölt szolgáltatási
igény veszélyezteti a mûsorterjesztõ mûködését és ezáltal
a megállapodás nem lehetséges.”
(6) Az Mttv. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„76. § (1) A médiaszolgáltató jogosult a 172–174. § szerinti jogvitás eljárást kezdeményezni, amennyiben
a) a 75. § (1)–(3) és (7) bekezdés szerinti valamely szerzõdés az ajánlattételtõl számított harminc napon belül az
eltérõ álláspontok érdemi egyeztetésének médiaszolgáltató általi megkísérlése ellenére sem jön létre, vagy
b) a mûsorterjesztõ a jogosult médiaszolgáltató jogszabályban vagy szerzõdésben meghatározott mûsorterjesztést érintõ jogát vagy jogos érdekét megsértette.
(2) Amennyiben a médiaszolgáltató a jogvitás eljárásban a szerzõdés tartalmára vonatkozó megegyezés hiányában a 172. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a szerzõdés létrehozását, illetve tartalmának megállapítását kéri a Médiatanácstól, a Médiatanács a
hatáskörének gyakorlása során a szerzõdés tartalmát kizárólag oly módon állapíthatja meg a kérelem megalapozottsága esetén, hogy
a) a médiaszolgáltatás terjesztésére a mûsorterjesztõ
legnagyobb elérést biztosító elõfizetõi szolgáltatásában,
programcsomagjában is kerüljön sor,
b) az (1)–(3) és (7) bekezdés szerinti médiaszolgáltatások továbbításáért a mûsorterjesztõ nem jogosult ellenszolgáltatásra (ideértve a mûsorszétosztás vételének kiépítési díját is), illetve a médiaszolgáltató nem jogosult programdíjra (mûsordíjra),
c) a médiaszolgáltatás terjesztésére vonatkozó szerzõdés idõbeli hatálya egy év azzal, hogy amennyiben a szerzõdés idõtartamának lejárta elõtt legkésõbb 90 nappal
egyik fél sem jelzi írásban a másik szerzõdõ félnek, hogy a
szerzõdés hatályának meghosszabbítását nem kívánja, úgy
a szerzõdés idõbeli hatálya egy alkalommal – változatlan
szerzõdéses feltételekkel – egy évvel automatikusan meghosszabbodik.”
(7) Az Mttv. 203. §-a kiegészül az alábbi 51a. ponttal:
„51a. Mûsorterjesztõ átviteli platform: azonos technológiájú jelátvitelt biztosító, jellemzõen analóg vagy digitális átviteli rendszer.”
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(1) Az Mttv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés d) pontja tekintetében az a vállalkozás, amelyben a fõpolgármester, fõpolgármesterhelyettes, polgármester, alpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke és alelnöke, a helyi vagy megyei önkormányzati képviselõ közeli hozzátartozója közvetlen
vagy közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkezik,
illetve döntésének befolyásolására külön megállapodás
alapján vagy egyéb módon jogot szerzett, abban az esetben nem lehet lineáris médiaszolgáltatásra jogosult,
amennyiben az adott médiaszolgáltatás vételkörzete az
érintett önkormányzat területét legalább húsz százalékban lefedi.”
(2) Az Mttv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A díjfizetés késedelme esetén a Médiatanács a
szerzõdést tizenöt napos határidõvel felmondhatja.”
(3) Az Mttv. 45. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a médiaszolgáltató személyében változás következik be, az eredeti bejelentést tevõ médiaszolgáltatónak kezdeményeznie kell a nyilvántartásban szereplõ adatok módosítását. Az erre irányuló eljárásra az
(1)–(4) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell.”
(4) Az Mttv. 48. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Állami tulajdonban lévõ, korlátos erõforrásokat
igénybe vevõ analóg lineáris médiaszolgáltatás – amennyiben e törvény eltérõen nem rendelkezik – a Médiatanács által kiírt és lebonyolított pályázaton történt nyertessé nyilvánítás és hatósági szerzõdés alapján végezhetõ.”
(5) Az Mttv. 48. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A Médiatanács meghatározott idõszakra, de legfeljebb három évre közfeladat ellátása érdekében pályázati
eljárás nélkül is feljogosíthat valamely vállalkozást médiaszolgáltatás végzésére. E médiaszolgáltatási jogosultságra
a Médiatanács hatósági határozatában a Médiatanács által
közzétett felhívásra a jogosultság iránti kérelmet elsõként
benyújtó médiaszolgáltatót jogosítja fel, amennyiben a
médiaszolgáltató a közfeladat ellátásához szükséges feltételeknek megfelel. E bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak minõsülnek:
a) szükségállapot, az ország jelentõs területét érintõ elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén történõ és azzal kapcsolatos médiaszolgáltatás, vagy
b) a valamely közösség speciális oktatási, kulturális, tájékoztatási, vagy az adott közösséget érintõ meghatározott
eseményhez kapcsolódó igényeinek szolgálata.”
(6) Az Mttv. 48. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(7) Nem lehet megújítani a jogosultságot, ha
a) a Médiatanács jogerõs határozatában megállapította,
hogy a médiaszolgáltató a szerzõdést vagy az e törvényben
foglalt rendelkezéseket ismételten vagy súlyosan megszegte,
b) a médiaszolgáltató a szerzõdés megsértése miatt korábban a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szankcióban részesült, vagy
c) a kérelem benyújtásakor a médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkezik.”
(7) Az Mttv. 55. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázati eljárásban csak az vehet részt, aki a
törvényben megállapított összeférhetetlenségi rendelkezéseknek megfelel. Országos analóg médiaszolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló pályázati eljárásban összeférhetetlenné válik a pályázó, amennyiben a pályázót vagy
a pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozást a Médiatanács más folyamatban lévõ pályázati eljárásban nyertesnek hirdeti. Körzeti vagy helyi analóg médiaszolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló pályázati
eljárásban összeférhetetlenné válik a pályázó, amennyiben
a pályázót vagy a pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozást a Médiatanács a körzeti vagy
helyi médiaszolgáltatás vételkörzetére kiírt más folyamatban lévõ pályázati eljárásában nyertesnek hirdeti, kivéve,
amennyiben a két médiaszolgáltatási jogosultság vételkörzete legfeljebb húsz százalékban fedné át egymást.
(4) Amennyiben a pályázó, illetve a pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozás, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás olyan
– e törvény hatálya alá tartozó – médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik, amely kizárja a pályázati felhívásban meghirdetett jogosultság elnyerését, pályázati ajánlatot abban az esetben nyújthat be, ha ajánlata részeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé
nyilvánítása esetén a szerzõdés megkötésének idõpontjától az érintett médiaszolgáltatási jogosultságról, illetve
ilyen igényrõl lemond, vagy kötelezettséget vállal arra,
hogy a korlátozó rendelkezésekbe ütközõ helyzetet ugyanezzel a nappal egyéb módon megszünteti.”
(8) Az Mttv. 56. § d) pont dg) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
a tervezett médiaszolgáltatás alapvetõ adatait:)
„dg) a tervezett kiegészítõ médiaszolgáltatást,”
(9) Az Mttv. 56. § d) pont dl) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
a tervezett médiaszolgáltatás alapvetõ adatait:)
„dl) a hírmûsorszámok közlésére szánt napi, heti, havi
minimális mûsoridõt,”
(10) Az Mttv. 56. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„g) banki igazolást arra vonatkozóan, hogy a tervezett
médiaszolgáltatás mûködési költségeinek fedezete legalább a mûködés elsõ három hónapjára, reklámbevétel nélkül, elkülönített pénzforgalmi számlán a pályázó rendelkezésére áll,”
(11) Az Mttv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pályázati ajánlatok értékelésére a pályázati felhívásban meghatározott elvek és szempontok alapján kerül sor. Az értékelési szempontoknak mennyiségi vagy
más módon értékelhetõ tényezõkön kell alapulniuk, a pályázat tárgyával, illetõleg a hatósági szerzõdés lényeges
feltételeivel összhangban kell állniuk.”
(12) Az Mttv. 62. § (6)–(7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A Médiatanács a keresetlevelet – az ügy irataival
és a nyilatkozatával együtt – annak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül továbbítja a Fõvárosi Ítélõtáblának. A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fõvárosi
Ítélõtábla háromtagú tanácsban, a keresetlevél Fõvárosi
Ítélõtáblához történõ – Médiatanács általi – megküldésétõl
számított harminc napon belül bírálja el. A Fõvárosi Ítélõtábla határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak,
felülvizsgálati kérelemnek nincs helye.
(7) A pályázati ajánlat a pályázati eljárás lezárásáig a
153. § (2) bekezdés szerinti törvény által védett titoknak
minõsül. A pályázati ajánlatot a Médiatanács az ügy iratai
között elkülönítve, zártan kezeli. A pályázati ajánlatban
szereplõ adatokról a Médiatanács a szerzõdés megkötéséig
harmadik személynek nem adhat tájékoztatást.”
(13) Az Mttv. 63. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A médiaszolgáltató a hatósági szerzõdésben rögzítetteknek megfelelõ mûsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (mûsorszóró) szolgáltatás közremûködésével.
A médiaszolgáltató saját eszközökkel történõ mûsorszóró,
szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban
meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó
kötelezettséget.”
(14) Az Mttv. 65. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha a médiaszolgáltatási lehetõségre több kérelmet
nyújtanak be, akkor a Médiatanács a kérelmeket érkezésük
sorrendjében bírálja el. Amennyiben a korábban érkezett
kérelem alapján a Médiatanács hatósági szerzõdést köt,
a késõbb érkezett kérelem elbírálására az (5) bekezdésben
foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell, és szükség esetén
fel kell szólítani a kérelmezõt a (2) bekezdés f) pont szerinti idõpontok módosítására.”
(15) Az Mttv. 65. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(11) Amennyiben a lineáris rádiós médiaszolgáltatási
jogosultság úgy jár le, hogy a Médiatanács egy alkalommal már megújította, és a médiaszolgáltatási lehetõség
pályáztatása már megindult, a Médiatanács a korábban jogosultsággal rendelkezõ médiaszolgáltatóval, annak kérelmére, legfeljebb hatvan napos idõtartamra – több alkalommal is – ideiglenes hatósági szerzõdést köthet. E bekezdés
alapján ideiglenes hatósági szerzõdést kizárólag a pályázati eljárás – illetve a pályázati eljárás érdemében hozott
határozattal vagy a pályázati eljárást megszüntetõ végzéssel szemben esetlegesen indított bírósági felülvizsgálati eljárás jogerõs – lezárásáig lehet kötni. Az ideiglenes hatósági szerzõdés a pályázati eljárás nyertesével való hatósági
szerzõdés megkötésének napján megszûnik.”
(16) Az Mttv. 66. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:)
„d) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén a magyar,
illetve európai mûsorkvótákra vonatkozó, 20. § szerinti elõírások szerint mûködik, a 22. § (2) bekezdésben foglalt
mentesítési lehetõség igénybe vétele nélkül, ide nem értve
a független mûsorkészítõkre vonatkozó mûsorkvóták alóli,
22. § (2) bekezdés szerinti esetleges mentesülést,”
(17) Az Mttv. 66. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi
médiaszolgáltatásként való elismerése a Médiatanács által
e törvény alapján indított – médiaszolgáltatási jogosultság
hasznosítására irányuló – pályázati eljárásban hozott, pályázati nyertességrõl szóló döntésében vagy a Médiatanácsnál külön e célból kezdeményezett eljárásban, a Médiatanács határozata alapján történik meg. Ezen eljárás a
médiaszolgáltatásnak a 42. § szerinti nyilvántartásba vételét követõen a médiaszolgáltató által kezdeményezhetõ.
A Médiatanács eljárása során megvizsgálja a már mûködõ
vagy indítani kívánt médiaszolgáltatást és annak médiaszolgáltatási szabályzatában foglaltakat az (1)–(4) bekezdés szerinti kritériumoknak való megfelelés megállapítása
érdekében, majd hatvan napon belül hatósági határozatot
hoz. Országos médiaszolgáltatást nem lehet közösségi médiaszolgáltatásként elismerni.”
(18) Az Mttv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató
vagy annak tulajdonosa a médiaszolgáltatásának vételkörzetébe esõ más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást végzõ vállalkozásban – a (6) bekezdésben
foglaltak kivételével – befolyásoló részesedést nem szerezhet, illetve a körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató vagy annak tulajdonosa a médiaszolgáltatásának
vételkörzetébe esõ más körzeti vagy helyi lineáris rádiós
médiaszolgáltatást nem nyújthat.”
(19) Az Mttv. 207. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) szerinti analóg, föld-
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felszíni terjesztésû mûsorszolgáltatási jogosultság és az
e törvény szerinti állami tulajdonban lévõ, korlátos erõforrásokat igénybe vevõ analóg lineáris médiaszolgáltatási
jogosultság – a 48. § (4) bekezdésben meghatározott eljárás és a 203. § 32. pontja szerinti közszolgálati médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásai kivételével – kizárólag a Médiatanács által kötött hatósági szerzõdés alapján gyakorolható.”
(20) Hatályát veszti az Mttv.
a) 207. § (2)–(5) bekezdése;
b) 207. § (8) bekezdése;
c) 209–210. §-ai és az azokat megelõzõ alcím.

30. §
(1) Az Mttv. 111. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az Elnök további feladatai:)
„a) amennyiben megválasztják a Médiatanács elnökévé,
összehívja és vezeti a Médiatanács üléseit,
b) amennyiben megválasztják a Médiatanács elnökévé,
intézkedik a Médiatanács üléseinek elõkészítésérõl,”
(2) Az Mttv. 113. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az Elnök megbízatása megszûnik, ha
a) a megbízatás idõtartama lejár,
b) lemond,
c) meghal,
d) a miniszterelnök a (2) bekezdés szerint felmenti,
e) az Országgyûlés a kinevezésétõl számítva 30 napon
belül – amennyiben olyan idõpontban történik a kinevezés, amely az Országgyûlés ülésszakán kívül esik, úgy a
következõ ülésszak kezdetétõl számított 15 napon belül –
nem választja meg a Médiatanács elnökévé.”
(3) Az Mttv. 124. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyûlés – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával – kilenc évre választja egyidejû, listás
szavazással, kivéve, ha az elnök megbízatása a 113. §
(1) bekezdés b)–e) pontjában, a tag megbízatása pedig a
129. § (1) bekezdés b)–f) pontjában foglalt valamely okból
szûnik meg. Utóbbi esetben az elnök-, illetve a tagjelöltrõl
az Országgyûlés külön szavaz.”
(4) Az Mttv. 125. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a Hatóság Elnökének a megbízatása a 113. §
(1) bekezdés b)–d) pontok szerint megszûnik, akkor ezzel
egyidejûleg megszûnik a Médiatanács elnökségére vonatkozó megbízatása is. Amennyiben a Hatóság Elnökének
megbízatása lejár, úgy a 216. § (8) bekezdésben foglaltakat
kell alkalmazni. A Hatóság miniszterelnök által kinevezett
új Elnöke a kinevezés tényével és idõpontjában a Médiatanács elnökjelöltjévé válik. Megválasztásáról – a 124. §
(1) bekezdésben foglaltak szerint listás vagy külön szava-
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zással – az Országgyûlés jelenlevõ képviselõinek kétharmada dönt.”
(5) Az Mttv. 125. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A Médiatanács elnöke megbízatási idõtartama a
Hatóság elnöki megbízatásának idõtartamához kötött, kivéve a 216. § (8) bekezdésben meghatározott esetet.”
(6) Az Mttv. 131. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha a Médiatanács elnöke a Médiatanács ülésén
akadályoztatása miatt nem vesz részt, vagy a Médiatanácsnak nincsen megválasztott elnöke, az elnöki feladat- és hatásköröket, valamint a Médiatanács képviseletét a Médiatanács tagjai az ügyrendben meghatározott módon, egymást követõen látják el. Az elnöki feladatokat ellátó tag a
szavazásban részt vehet.”
(7) Az Mttv. 216. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a
Médiatanács elnöke és tagjai megbízatása megszûnése idõpontjának az újonnan megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét kell tekinteni. A 113. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a Hatóság elnöke megbízatása
megszûnése idõpontjának az újonnan kinevezett elnök
megbízatásának kezdetét kell tekinteni. Amennyiben a Hatóság új Elnökét az Országgyûlés a kinevezését követõ
30 napon belül – amennyiben olyan idõpontban történik a
kinevezés, amely az Országgyûlés ülésszakán kívül esik,
úgy a következõ ülésszak kezdetétõl számított 15 napon belül – nem választja meg a Médiatanács elnökévé, úgy a Médiatanács korábbi elnökének megbízatása a Médiatanács új
elnökének megválasztásáig fennmarad. Amennyiben a Hatóságnak nincsen kinevezett Elnöke, úgy feladat- és hatásköreit a Médiatanács elnöke – illetve a 131. § (2) bekezdés
szerinti esetben a Médiatanács tagja – gyakorolja.”
(8) Hatályát veszti az Mttv. 125. § (4) bekezdése.

31. §
(1) Az Mttv. 39. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Hallássérültek számára hozzáférhetõ mûsorszámok
39. § (1) Az audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy mûsorszámait fokozatosan hozzáférhetõvé tegye a hallássérültek számára.
(2) A közszolgálati, illetve – legnagyobb éves átlagos
közönségaránnyal rendelkezõ médiaszolgáltatása vonatkozásában – a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató
köteles biztosítani, hogy
a) valamennyi közérdekû közlemény, politikai reklám,
hírmûsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az idõjárás-jelentést – és politikai tájékoztató mûsorszám, valamint a fogyatékos személyekrõl szóló, illetve
esélyegyenlõségrõl szóló mûsorszám,
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b) filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati
célokat szolgáló mûsorszám naptári naponként, a 6 óra és
24 óra közötti mûsoridõben,
ba) 2012. évben legalább hat órán keresztül,
bb) 2013. évben legalább nyolc órán keresztül,
bc) 2014. évben legalább tíz órán keresztül,
magyar nyelvû felirattal – például teletext szolgáltatáson
keresztül – vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhetõ legyen.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget
az ott meghatározott médiaszolgáltatóknak 2015. évtõl
a mûsoridõ teljes egészében teljesíteniük kell.
(4) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással
megkezdett mûsorszámot – a mûsorszám egységét nem
sértve –, valamint mûsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles
annak teljes idõtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi
tolmácsolással ellátni.
(5) A feliratozott mûsorszámok elõtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett mûsorszám az említett
formában is elérhetõ a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó
teletext szolgáltatáson. A mûsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyõ történéseivel szinkronban kell állnia.
(6) A mûsorterjesztõ köteles az audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást a kép- és hangjelekkel idõszinkronban minden egyes
átviteli rendszeren, hálózaton vagy mûsorterjesztõ átviteli
platformon továbbítani.”
(2) Az Mttv. 113. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az elnökhelyettes megbízatása megszûnik
a) lemondással,
b) halállal,
c) az Elnök általi, az (5) bekezdés szerinti felmentéssel,
d) az Elnök általi, (6) bekezdés szerinti visszahívással,
e) az Elnök és az elnökhelyettes közös megegyezésével.”
(3) Az Mttv. 115. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A fõigazgató megbízatása megszûnik
a) lemondással,
b) halállal,
c) az Elnök általi, a (6) bekezdés szerinti felmentéssel,
d) az Elnök általi, a (7) bekezdés szerinti visszahívással,
e) az Elnök és a fõigazgató közös megegyezésével.”
(4) Az Mttv. 172. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A kérelemben bizonyítási indítvány is elõterjeszthetõ.”
(5) Az Mttv. 172. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben az eljárás során a Médiatanács tárgyalást tart, a tárgyaláson megkísérli egyezség létrehozását a felek között.”
(6) Az Mttv. 173. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) A 172. § (8) bekezdés szerinti tárgyaláson a felek
és egyéb érdekeltek személyesen vagy képviselõik útján
jelen lehetnek, nyilatkozatot és észrevételt tehetnek, a tárgyalás befejezéséig bizonyítékaikat elõterjeszthetik. A tárgyalás nem nyilvános.”
(7) Az Mttv. 173. § (5) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A Médiatanács az ellenérdekû ügyfelet adatszolgáltatásra, illetve nyilatkozattételre hívhatja fel, illetve kötelezheti.”
(8) Az Mttv. 206. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„a) a frekvenciadíjakat, az azonosítók lekötéséért és
használatáért fizetett díjak, továbbá a hírközlési és postai
szolgáltatók felügyeleti díjának mértékét, megfizetésének
módját és feltételeit, ellenõrzésének szabályait,”
(9) Az Mttv. 29. §-a hatályát veszti.

32. §
Az Mttv. a következõ 217. §-sal egészül ki:
„217. § E törvénynek a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi LXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell,
azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése elõtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.”
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35. §

Az Sztv. „47. A tanúvallomás megtagadásának lehetõsége” alcíme a következõ 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § A 60. § c) pontjában foglalt mentesség az
annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is
fennmarad.”
36. §
Az Sztv. 70. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a szemletárgy birtokosa médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, nem terheli a
(2) bekezdés szerinti kötelezettség, ha ezzel a számára
a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné. Ez a mentesség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése
után is fennmarad.”
37. §
Az Sztv. 76. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem köteles a dolog átadására az, aki a 60. §
c) pontja alapján a tanúvallomást megtagadhatja, ha a számára információt átadó személy kilétét a dolog átadásával
felfedné. Ez a mentesség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszûnése után is fennmarad.”

6. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény módosítása

7. Záró rendelkezések

33. §

38. §

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 29. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„d) médiatartalom-szolgáltató a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató.”

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–15. §, a 17. §, a 24. § és a 26–37. § a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
(3) E törvény a kihirdetését követõ 16. napon hatályát
veszti.
39. §

34. §
Az Sztv. 60. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
(A tanúvallomást megtagadhatja az, aki)
„c) médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel kapcsolatos kérdésben.”

(1) E törvény 4. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(2) E törvény 5. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi LXXI. törvény
a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
módosításáról*
1. §
(1) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 8. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá az
iskolai tanmûhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhetõ szakmai gyakorlati képzésre kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában a kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához valamennyi évfolyamon együttesen rendelkezésre álló
idõkeret harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.”
(2) Az Szt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon
a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggõ szakmai
gyakorlat kivételével – a szakképzõ iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanmûhelyében kell megszervezni.”
(3) Az Szt. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A szintvizsga minden tanuló számára kötelezõ,
amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítõ tanuló
részére a gazdasági kamara pótló, javító szintvizsgát szervez. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére – a
26. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl – a tizedik-tizenegyedik évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképzõ iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt
szolgáló tanmûhelyében kerülhet sor.”
(4) Az Szt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerzõdés – a 26. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az iskolai rendszerû szakképzésben magyarországi székhellyel mûködõ köznevelési intézményben, a
nappali rendszerû iskolai oktatás keretében részt vevõ tanulóval köthetõ.”
(5) Az Szt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Tanulószerzõdés a tanulóval az adott képzés elsõ
szakképzési évfolyamának kezdetétõl kezdõdõ hatállyal
köthetõ. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdõ idõpontját is érteni kell.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogadta
el.(6) Az Szt. 76. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(2) A területileg illetékes gazdasági kamara a szakképzõ iskolával együttmûködve ellátja a szintvizsga szervezését, továbbá a honlapján közzéteszi a szintvizsga-feladatbankot.”
(7) Az Szt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg]
„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek
nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásnak a részletes szabályait, valamint a 26. § (1) bekezdésében meghatározott, a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló
tanmûhelyként történõ nyilvántartásba vétel részletes feltételeit,”
(8) Az Szt. 91. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 6.,
20. és 24. pontja, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 21–24. §, a
33–34. §, a 44–45. §, a 46. § (2)–(4) bekezdése, a 60–62. §
és a 63. § (4)–(5) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép
hatályba.”
(9) Az Szt. 91. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 3.,
4., 9., 18., 31., 32., 33. és 45. pontja, az 5. § (14) bekezdése,
a 9. § (9) bekezdése, a 16. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 72. § (2) bekezdés h) pontja, a 76. § (1) bekezdése, a 82. § h) pontja és a 85–86. § 2013. szeptember 1-jén
lép hatályba.”
(10) Az Szt. 92. § (26) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(26) A szakképesítésért felelõs miniszter az e törvény
szerint meghatározott tartalmú szakmai és vizsgakövetelményeket, továbbá a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az e törvény szerint meghatározott szakképzési kerettanterveket legkésõbb 2012. december 31-ig
adja ki.”
(11) Az Szt. 92. § (27) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(27) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter – az OKJ alapján a hatáskörébe utalt szakképesítések körében – 2012. augusztus 31-ig közleményben szakképzési tantervi ajánlást adhat ki, amely a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye alapján a szakképesítés
követelményei átadásának tartalmát és menetét szakképesítésenként tartalmazza. A szakképzõ iskolában szakképzési évfolyamon a 2012/2013-as tanévben szakképesítésre
történõ felkészítés céljából e törvény szerint – kizárólag az
e bekezdés szerint kiadott szakmai és vizsgakövetelmény,
az e bekezdés szerinti szakképzési tantervi ajánlás alapján,
a fenntartó döntése szerint és a Kt. rendelkezéseinek figyelembevételével – akkor indítható szakképzés, ha
a) a szakképesítés szerepel az e törvény szerint kiadott
OKJ-ban és a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmé-
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nyét 2012. július 31-ig a szakképesítésért felelõs miniszter
kiadja,
b) a szakképesítés e bekezdés szerinti szakképzési tantervi ajánlását a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter 2012. augusztus 31-ig közleményben nyilvánosságra hozza, és
c) a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ (gyám) a beiskolázásra vonatkozó, e törvény hatálybalépése elõtti szabályok alapján hozott döntését írásbeli nyilatkozatban módosítja az e bekezdés szerint érintett szakképesítésre.
Amennyiben a szakiskolai közismereti kerettanterv
2012. augusztus 15-ig nem kerül kiadásra, az e bekezdés
szerinti szakképzésben a közismereti oktatást a Kt. 27. §
(4) bekezdése alapján kell folytatni az e törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel.”
(12) Az Szt. 92. § (28) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(28) Az Szt. alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerû szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az
Szt. alapján indított képzésben, de legkésõbb 2017. július 31-ig, javító- és pótló vizsgát legkésõbb 2017. december 31-ig lehet tenni. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az Szt. alapján szakmai vizsgát utoljára az e törvény alapján az adott szakképesítésre kiadott szakképzési
kerettanterv megjelenésének napjától számított hatodik
hónap utolsó munkanapján, az Szt. alapján indított képzésben, javító- és pótló vizsgát az Szt. alapján legkésõbb a
szakmai vizsgát követõ egy évig lehet tenni. Az e törvény
hatálybalépését követõen az Szt. szerint kiadott szakmai és
vizsgakövetelmények alapján indult képzések szakmai
vizsgáit az Szt. szakmai vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni és lebonyolítani az e törvény alapján kiadott vizsgaszabályzatban foglalt eltérésekkel. A szakmai vizsgát szervezõ intézmény a 16. §
(2) bekezdése szerinti törzslapokat 2013. augusztus 31-ig
papír alapon állítja ki, amelyeknek egy-egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követõ harminc napon belül köteles az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek
megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnõttképzési
szerv a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését
észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyidejûleg
felhívja a beküldõt az észlelt hibák harminc napon belüli
kijavítására. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv
a 16. § (3) bekezdés szerint jár el az e bekezdés alapján papír alapon is kiállított törzslapokkal kapcsolatban is.”
(13) Az Szt. 92. § (31) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(31) A bizottság a 81. § (3) bekezdésében meghatározott javaslatát a 81. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítésekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévre 2012.
július 31-ig teszi meg. A bizottság a 81. § (4) bekezdés
b) pontja szerinti szakképesítésekre a 81. § (3) bekezdésben meghatározott javaslatát elsõ alkalommal a 2013. július 1-je után induló iskolarendszeren kívüli szakképzésre
vonatkozóan 2013. március 31-ig teszi meg.”
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(14) Az Szt. 92. § (32) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(32) A Kormány a 84. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott döntését elsõ alkalommal a 2013/2014-es tanévre
vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig hozza meg azzal,
hogy a döntés a szakképesítéseket megyékre és a fõvárosra
lebontva határozza meg a 84. § (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti csoportosításban. A Kormány a 81. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésekre a 84. § (5)–(6) bekezdésben meghatározott döntését elsõ alkalommal a
2013. július 1-je után induló iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan 2013. május 31-ig hozza meg.”

Záró rendelkezések
2. §
Hatályát veszti az Szt. 28. § (4) bekezdése és 42. §
(6) bekezdése.

3. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E törvény 1. § (1)–(7) bekezdése és 2. §-a 2012.
szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek
a mûemlékekkel kapcsolatos
építésügyi hatáskör változásával összefüggõ
módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,
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az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
s) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) és s) pontjában, a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi
CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 24. § a) pontja tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 24. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 24. § c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. Az építésügyi bírság megállapításának
részletes szabályairól szóló
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet „A bírság
mértéke és számítása” alcíme a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A mûemléki védelem alatt álló építményt érintõ
építési és bontási tevékenység esetén az építésügyi bírság
mértékét az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001.
(X. 18.) Korm. rendelet szerinti módon és mértékben kell
megállapítani.”

2. A földhivatalokról, a Földmérési
és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás
részletes szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyil-
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vántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a
mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.)
Korm. rendelettel módosított 6. §-át és 2. mellékletét a
2012. július 1-jét követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

3. §
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet
a) 2. mellékletében foglalt táblázat I. 4. sorában,
II. 5. sorában, III. 5. sorában és IV. 5. sorában az „illetve
mûemléki terület” szövegrész helyébe a „mûemlék,
illetve mûemléki terület” szöveg,
b) 4. mellékletében foglalt táblázat 8. sorában az
„illetve mûemléki terület” szövegrész helyébe a „mûemlék, illetve mûemléki terület” szöveg
lép.

4. §
Hatályát veszti a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában a „ , valamint az olyan ingatlanok kivételével, amelyek jogi jellege
az ingatlan-nyilvántartásban mûemlékként vagy mûemlék
jellegûként van feljegyezve” szövegrész.

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
5. §
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány elsõfokú építésügyi hatóságként a
mûemlékek tekintetében az 1/A. mellékletben megjelölt
a) települési önkormányzat jegyzõjét a mellékletben
meghatározott ellátási és készenléti illetékességi terület településeire,
b) a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét a mellékletben meghatározott ellátási illetékességi területre
kiterjedõ illetékességgel jelöli ki.”
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6. §

Az R1. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § Ha a mûemléken építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység mellett örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött építési munkát is kell végezni,
akkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 12. pont e) és
f) alpontjában, 5. § (1) bekezdés 13. és 14. pontjában meghatározott építési munkák elvégzését is az 1. § (1a) bekezdése szerinti építésügyi hatóság engedélyezi.”

7. §
Az R1. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a
mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.)
Korm. rendelettel módosított 1. §-át és 2/B. §-át a 2012. július 1-jét követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
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kereséséhez mûemlék, mûemléki terület és a mûemléket
érintõ módon megvalósuló építési tevékenység esetében
csatolnia kell a 6. melléklet szerinti dokumentációt.”
(2) Az R2. 46. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a
mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.)
Korm. rendelettel
a) megállapított 6. § (3) bekezdését, 6. mellékletét,
b) módosított 1. § (3) bekezdését, 44. § (2) bekezdés
a) pontját, 5. mellékletét
a 2012. július 1-jét követõen indult, illetve a megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.”

11. §
Az R2. e rendelet 2. melléklete szerinti 6. melléklettel
egészül ki.

12. §
Az R2. 5. melléklete e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint módosul.

8. §
Az R1. 1/A. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint
módosul.

9. §
Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (3) bekezdésében az „ , a mûemlékek” szövegrész,
b) 1. § (5) bekezdésében az „és a mûemléki védelem
alatt álló építmények” szövegrész,
c) 1/B. mellékletének a BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE alcímet követõ 8. pontja.

4. Az építésügyi hatósági eljárásokról
és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. §
Az R2. 44. § (2) bekezdés a) pontjában a „mûemléki területet” szövegrész helyébe a „mûemléket, mûemléki területet” szöveg lép.

14. §
Hatályát veszti az R2. 1. § (3) bekezdésében a „ , valamint a mûemléki építménnyel” szövegrész.

5. A területfejlesztési koncepció,
a területrendezési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeirõl, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. §
15. §
(1) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Az eljáró építésügyi hatóságnak)
„c) kulturális örökségvédelmi szakhatóság bevonásakor
a kulturális örökségvédelmi szakhatósághoz intézett meg-

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeirõl,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a következõ 10/A. §-sal
egészül ki:
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„10/A. § A területrendezésért felelõs miniszter az
OTrT-nek az Országos Területrendezési Tervrõl szóló
2003. évi XXVI. törvény 29. §-a szerinti felülvizsgálatáról, valamint az OTrT munkarészei módosításának elõkészítésérõl a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. útján gondoskodik.”

6. A repülõtér létesítésének, fejlesztésének
és megszüntetésének,
valamint a leszállóhely létesítésének
és megszüntetésének szabályairól szóló
159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
16. §
A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„b) a repülõtéren lévõ mûemléki építményekkel kapcsolatos kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezésre.”

7. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról,
a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl,
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló
324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
17. §
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a Kötv.-ben meghatározott alábbi kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására elsõ fokú
kulturális örökségvédelmi hatóságként a szakigazgatási
szervet jelöli ki:
1. a Kötv. 17. §-a szerinti, régészeti lelõhely ideiglenes
védelmével kapcsolatos hatósági feladatok;
2. régészeti feltárás engedélyezésével kapcsolatos, a
Kötv. 20. §-a és 22. §-a szerinti, valamint egyedi hatósági
ügyben a Kötv. 23. § (2) bekezdése szerinti hatósági feladatok;
3. a Kötv. 24. §-a szerinti, mentõ feltárással kapcsolatos hatósági feladatok;
4. a Kötv. 27. §-a szerinti, a régészeti emlékek megõrzésével kapcsolatos hatósági feladatok;
5. a Kötv. 31. §-a szerinti, mûemléki érték ideiglenes
védelmével kapcsolatos hatósági feladatok;

15. szám

6. a Kötv. 44. §-a szerinti hatósági jóváhagyás;
7. a kulturális javak kivételével a Kötv. 67. § (1)–(2) bekezdése szerinti hatósági kötelezés;
8. a kulturális javak kivételével a Kötv. 67. § (3) bekezdés a) pontja, és – ha a vagyonkezelési vagy használati jogra vonatkozó hatósági jóváhagyás ügyében a szakigazgatási szerv járt el – 67. § (3) bekezdés d) pontja szerinti feladatok;
9. a kulturális javak kivételével a Kötv. 68. §-a szerinti
döntések;
10. a Kötv. 69. §-a szerinti tûrési kötelezettség kimondása;
11. a kulturális javak esetének kivételével az örökségvédelmi bírság kiszabása;
12. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen végzett, építésügyi hatósági
vagy más hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:
a) minden 30 cm mélységet meghaladó földmunka, így
különösen: légvezeték, faültetés, tuskóirtásos fakitermelés, rigolírozás, meliorizáció, szõlõ és gyümölcsös telepítése,
b) a lelõhely rendeltetésének, mûvelési ágának megváltoztatása,
c) a lelõhelyen található régészeti emlékek megóvási,
konzerválási munkálatai,
d) a lelõhelyen lévõ építmény vagy ennek maradványai
bármely terepszinti vagy az alatti padlójának megbontása,
e) kerítés, oszlop földbeállítása, az 1 métert meg nem
haladó tereprendezés,
f) kavics-, föld- és anyagdepó, illetve feltöltés, töltés létesítése;
13. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését
érintõ, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez
nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:
a) kémény átalakítása,
b) járda készítése, javítása, cseréje, eltávolítása,
c) burkolatok, falfelületek felújítása, cseréje,
d) belsõ díszítmények, szerelvények, fûtõberendezések
elhelyezése, eltávolítása, átalakítása, átszínezése,
e) az épülethez tartozó történeti értékû világítótestek és
berendezések eltávolítása, felújítása, javítása, cseréje,
f) épületgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések elhelyezése, felújítása, átalakítása, cseréje, eltávolítása,
g) kerítés létesítése, felújítása, átalakítása, átszínezése,
eltávolítása,
h) utólagos falszigetelés készítése,
i) válaszfalak építése, bontása, átépítése;
14. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján mûemlékhez
tartozó kert vagy udvar megjelenését tartósan befolyásoló,
építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem
kötött kertépítészeti munkák (kerti építmény, támfal, me-
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dence, tereplépcsõ, burkolatok építése) elvégzésének engedélyezése;
15. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján mûemlékhez
tartozó ingatlanterületen történõ, más hatósági engedélyhez nem kötött fakivágás, fa- és növényzettelepítés engedélyezése;
16. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek
és tartozékainak tudományos vagy mûszaki célú kutatására, feltárására irányuló, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:
a) mûemléki védelem alatt álló építmények fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata
(elemzése),
b) a mûemlék tartozékát (alkotórészét) képezõ mûemlékként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotás roncsolásos vizsgálata;
17. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék
funkciójának, használati módjának megváltoztatására irányuló, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez
nem kötött tevékenység engedélyezése;
18. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlékekkel és a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez
nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák engedélyezése;
19. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás építésügyi
hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött elhelyezésének, illetve üzemeltetésének engedélyezése.”

18. §
(1) Az R3. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal szakértõ testületként mûködteti a Mûemléki Tanácsadó Testületet, amely a mûemlékekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal és a szakigazgatási szervek munkáját.
(4) A szakigazgatási szerv
a) a Kötv. 63. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben szakhatóságként eljárva, illetve
b) a Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti hatósági engedélyezési eljárásában
kéri ki a Mûemléki Tanácsadó Testület véleményét.
(4a) A szakigazgatási szerv eljárásának határidejébe a
Mûemléki Tanácsadó Testület eljárási ideje beleszámít.”
(2) Az R3. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a
mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásá-
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val összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.)
Korm. rendelettel
a) megállapított 5. § (1) bekezdését, 10. § (3), (4) és
(4a) bekezdését, valamint módosított 6. § (1) bekezdés
b) pontját, 2. mellékletét a 2012. július 1-jét követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban,
b) hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdését, 5. §
(2) bekezdését, 12–13. §-át, 3. mellékletét a 2012. július
1-je elõtt indult eljárásokban
kell alkalmazni.”

19. §
Az R3. 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

20. §
Az R3. 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott esetben mûemléket érintõ” szövegrész helyébe az „a mûemlék építményen, mûemlék ingatlanán végzett” szöveg lép.

21. §
Hatályát veszti az R3.
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 12–13. §-a,
d) 2. mellékletének B. pont I. alpontjában az „illetve
külön jogszabályban meghatározott esetben mûemléket”
szövegrész,
e) 3. melléklete.

8. Az építési beruházások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
22. §
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Mûemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a
kulturális örökség védelmérõl szóló törvényben meghatározott mûemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minõsülõ építési beruházást kell érteni.”
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9. Záró rendelkezések
23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. § és a 9. § c) pontja 2012. augusztus 1-jén lép
hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.
24. §

15. szám

b) az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
ba) 1. § (2) bekezdésében a „ , valamint a mûemlékekkel” és az „ , illetve a mûemlékekkel” szövegrész,
bb) 7. § (2) bekezdése,
c) az építési beruházások megvalósításához szükséges
eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és
a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet
ca) 2. § b) pontjában az „ , illetve a mûemlékkel” szövegrész,
cb) 19. § (2) bekezdés b)–c) és e) pontjai.

Hatályát veszti
a) az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.)
Korm. rendelet 5/C. § (2) bekezdése,

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez
Az R1. 1/A. mellékletében a Miskolc ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:
„Miskolc

ellátási illetékességi területe

készenléti illetékességi területe

Miskolc
Bükkszentkereszt
Gesztely
Hernádkak
Hernádnémeti
Kistokaj
Mályi
Répáshuta
Sajóecseg
Sajókeresztúr
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Alsózsolca
Bõcs
Onga
Sajóbábony
Sajósenye”

2. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során
a kulturális örökségvédelmi szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentáció
I. Az elvi építési, építési, bontási, az összevont építésügyi hatósági, valamint a fennmaradási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
1. a meglévõ (a változtatás elõtti) állapotra vonatkozó, legalább 1:100 méretarányú felmérési tervet, fotódokumentációt,
2. a homlokzatot érintõ munkák esetében:
a) a homlokzat kialakítására vonatkozó mûszaki tervet és leírást,
b) színezési vázlatot,
c) az érintett utcakép rajzi és fényképi ábrázolását,
d) homlokzat felújítás és utólagos falszigetelés esetén a faldiagnosztikai vizsgálat eredményét,
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3.
a)
b)
c)
d)
e)

mûemléken reklám, reklámhordozó elhelyezéséhez:
a reklám, reklámhordozó szerkezetének, anyagának, a felirat betûtípusának meghatározását,
színezését,
a megvilágítás módját,
a mûemlék épülethez való csatlakoztatása mûszaki megoldásának részletterveit, valamint
a beavatkozás mértékétõl függõen a tervezett elhelyezés melletti 2–2 tengelyt magába foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékû dokumentációt.
II. A használatbavételi engedély iránti kérelemhez fotódokumentációt és az elvégzett beavatkozások és a létrejött állapot rögzítését tartalmazó megvalósulási dokumentációt kell mellékelni.”

3. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez
Az R2. 5. mellékletének 16.1. és 16.2. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„16.1. Mûemléken, régészeti
lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén,
illetve mûemléki
területen, továbbá
mûemléket érintõ
módon megvalósuló
építési tevékenység
esetén.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy
az építési tevékenység
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e. Fennmaradási
engedély esetén állásfoglalást ad
az építésügyi bírság mértékének
megállapításához.

Kulturális
a) elvi építési engedély, fõvárosi és megyei
Örökségvédelmi
kormányhivatal
Hivatal
kulturális
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi örökségvédelmi irodája
hatósági engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

16.2.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy
a bontási tevékenység
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

bontási engedély

Mûemléken, mûemléki
területen, védetté
nyilvánított régészeti
lelõhelyen, továbbá
mûemléket érintõ
módon megvalósuló
bontási tevékenység
esetén.

Kulturális
fõvárosi és megyei
Örökségvédelmi
kormányhivatal
Hivatal”
kulturális
örökségvédelmi irodája

4. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 2. mellékletének B. pont I. alpontja a következõ 4. alponttal egészül ki:
„4. A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat (telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi
elem elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ telekalakításhoz adható hozzájárulás.”
2. Az R3. 2. mellékletének B. pont II. alpontja a következõ 4. alponttal egészül ki:
„4. A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat (telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi
elem elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért – így különösen hagyományos (történeti) települések
bel és külterületén – a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ telekalakításhoz adható hozzájárulás.”
3. Az R3. 2. mellékletének B. pontja a következõ IV. alponttal egészül ki:
„IV. A mûemléken megvalósuló tevékenységre irányuló, más hatóságok elõtt indult eljárásokban a Hivatal és
a szakigazgatási szerv szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. Szakhatósági állásfoglaláshoz minden esetben vizsgálandó, hogy a tervezett építési munka
1.1. teljesíti-e a mûemléki érték anyagi valóságában történõ megõrzésének alapkövetelményét; és
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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1.2. tiszteletben tartja-e a mûemlék történeti, kulturális értékének elsõdlegességét a jelenkor használati követelményeinek kielégítése során; továbbá
1.3. a mûemléki értéket kellõ mértékben és hitelesen érvényre juttatja-e.
A mûemlékek funkciójával kapcsolatosan vizsgálandó, hogy a mûemléki ingatlanon, épületben vagy építményben tervezett funkció az eredeti, illetve a jelenlegi funkcióhoz képest
2.1. nem méltatlan-e a mûemlék kulturális, történeti értékéhez; és
2.2. elhelyezése (kialakítása) nem jár-e a mûemléki értékek súlyos veszélyeztetésével; továbbá
2.3. a használat nem okoz-e akár közvetlenül, akár közvetve mûemléki értékcsökkenést, értékvesztést.
Mûemlékeket érintõ beavatkozások körében figyelembe kell venni, hogy
3.1. mûemléken mûemléki értékkel bíró épület, építmény, épület-, illetve építményrész nem bontható el, bontás a Kötv. 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kivételesen engedélyezhetõ, amely esetekben az engedélyezésre benyújtott dokumentációban foglaltaknak igazolniuk kell a jogszabályi követelményeknek
való megfelelést;
3.2. mûemlékhez történõ hozzáépítés, ráépítés, illetve mûemlék ingatlanán új építmény, építményrész építése
különösen akkor engedélyezhetõ, ha a tervezett beavatkozás a mûemléki érték fenntartásához elengedhetetlenül szükséges (szerkezeti megerõsítés, védõépület), azonban csak annak mértékéig, hogy az új építmény, építményrész ne veszélyeztesse a meglévõ értékek fennmaradását, érvényesülését, hitelességét;
3.3. mûemlék egészét vagy jelentõs hányadát érintõ átalakítás különösen akkor engedélyezhetõ, ha a mûemléki értékek fenntartása azt indokolja, addig a mértékig, hogy az átalakítás ne veszélyeztesse a meglévõ értékek (térkapcsolatok, tömegalakítás, felületek kialakítása, díszítések) érvényesülését, hitelességét;
3.4. mûemlékeken az egymást követõ egyes beavatkozások (átalakítás) összeadódó hatásukban sem járhatnak
a mûemlék hitelességének csökkentésével, nem veszélyeztethetik értékeinek érvényesülését;
3.5. egyenértékû beavatkozások lehetõsége esetén a hozzájárulás megadása során elõnyben kell részesíteni
a visszafordítható megoldásokat.
Mûemlékek esetében vizsgálandó, hogy az épület-energetikai hatékonyságot javító, a megújuló energia alkalmazására, illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások összhangban vannak-e a mûemléki értékek
megõrzésének elsõdlegességével, biztosítják-e annak érvényesülését.
Mûemlék alkotórészének, tartozékának javítása vagy korszerûsítése során
5.1. az eredeti vagy meglévõ alkotórész, tartozék, megõrzésére, felújítására kell törekedni; amennyiben az a
pusztulás mértéke vagy a használhat ellehetetlenülése miatt már nem lehetséges, úgy engedélyezhetõ a
részleges csere, részleges vagy teljes pótlás azonos vagy hasonló anyagból, és csak kivételes esetben az
eltérõ anyagból való pótlás;
5.2. azok eltávolítása csak kivételes esetben engedélyezhetõ, ha ez mégis elkerülhetetlen, és az adott mûemlékben nem biztosított vagy biztosítható a megõrzése;
5.3. arra kell törekedni, hogy azok helyébe azonos korú és jellegû történeti építõanyagok kerüljenek.
A szakhatóságnak vizsgálnia kell annak a feltételnek a teljesülését, hogy mûemlékek megjelenését befolyásoló
fényforrások, reklámok, útbaigazító-, cég- és jelzõtáblák, utcabútorok, pavilonok és más szabadtér-építészeti
elemek egyenként vagy összességükben nem eredményezhetik a mûemlék tájban vagy településképben feltáruló látványának, a mûemlékbõl és mûemlékrõl élvezhetõ kilátásnak, illetve általában a mûemléki érték érvényesülésének vagy hitelességének sérelmét.
Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során tekintetbe kell venni, hogy történeti kertben, illetve mûemléki ingatlan kerttörténeti értéket hordozó részén csak szakági kutatásokon alapuló kert (park) helyreállítási,
felújítási munkák engedélyezhetõk. Növények eltávolítása, áttelepítése, fás szárú növények kivágása, valamint
építmények építése és bontása, továbbá új növényzet telepítése, csak a történeti kert és más mûemlék, mûemléki együttes érvényesülésének, hitelességének sérelme nélkül engedélyezhetõ.
A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat (telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség) az ingatlan kulturális örökségi
elem elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért
8.1. mûemléki ingatlan megosztásához (illetve ezt eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) kivételes esetben adható hozzájárulás, különösen akkor, ha az tudományos kutatás alapján bizonyítottan történeti állapot visszaállítását szolgálja;
8.2. a történetileg igazoltan összetartozó ingatlanok, ingatlanrészek újra-egyesítésétõl eltekintve mûemléki ingatlannak más (védett vagy nem védett) ingatlannal történõ összevonásához, egyesítéséhez (illetve ezt
eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) hozzájárulás kivételesen, abban az esetben adható,
ha az az örökségvédelem érdekét is szolgálja.”
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HATÁROZATOK
A köztársasági elnök
144/2012. (VI. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, valamint
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar tudomány és mûvészet, valamint a magyar oktatás és mûvelõdés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemeik elismeréseként
Bor Zsolt Széchenyi-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár részére,
Jelenits István Széchenyi-díjas teológus, író részére,
Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas zongoramûvész,
karmester, zeneszerzõ, Kiváló Mûvész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fõzeneigazgatója részére,
Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára
részére,
Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas orvos, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
részére a
MAGYAR CORVIN-LÁNC
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. május 29.
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a közép-európai katolikus összefogás elõmozdításáért,
Magyarország melletti határozott kiállásáért, Európa keresztény gyökereinek következetes védelméért
Christoph Schönborn bécsi bíboros érsek, az Osztrák
Püspöki Konferencia elnöke, a Keleti Rítus ausztriai ordináriusa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
polgári tagozata;
sokoldalú irodalmi és történészi munkássága, életmûve elismeréseként
Paul Johnson történész, író, újságíró részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT
A CSILLAGGAL
polgári tagozata;
a brit-magyar kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztéséért és ápolásáért, az Endresz Alapítványban végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
dr. Tárcy Árpád magánvállalkozó,
az Endresz Alapítvány alapítója és vezetõje részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
a belgiumi magyarság összetartásáért, nemzeti önazonosságuk megõrzése érdekében végzett közösségalkotó és
szervezõ munkájáért, valamint az anyaországbeli, illetve a
határon túli rászoruló magyarok anyagi és erkölcsi támogatásáért
dr. Kállay Oszkár Pál nyugalmazott szemsebész,
a Belgiumi Magyarok Szövetségének elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02578/2012.

az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után
Nagy-Britanniába menekült több száz magyar diáknak
nyújtott felbecsülhetetlen segítségért és támogatásért
Lady Joan Philips, a Londoni Egyetem
nyugalmazott munkatársa részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. június 4.
Áder János s. k.,

A köztársasági elnök
145/2012. (VI. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 7.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, valamint
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02575/2012.
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A Kormány 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozata a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag
támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
1. A felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. 2012-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti
és a katonai felsõoktatást – 39 087 teljes és (+5 550) részleges támogatásban részesülõ létszámban határozza meg,
az alábbiak szerint:
Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban
részesülõk létszáma

Részleges támogatásban
részesülõk létszáma
fõ

a)

a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma

b)

alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehetõ hallgatók
száma
igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehetõ hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók szám
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészet közvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma

31 750+1 017*

egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
jogász szakra felvehetõ hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma

2 420

c)

d)
a)+b)+c)+d)

határon túli kihelyezett képzések keretszáma
Összesen:

3 500

2 000
2 700
250
4 550
*1 017*

(+5 550)
(+100)

(+1 500)

200
10 560
3 200
1 600
600
1 000
4 000
740
350

(+2 350)
(+100)

(+1 500)

160
100
200
1 800
160
400
39 087

5 550

* A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehetõ létszám.

e) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként –
a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,
f) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány
tartozásállományának konszolidációjáról
A Kormány a Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) felhalmozott tartozásállományának konszolidációja, a magyar filmszakma mûködésének fenntartása, és a magyar filmkultúra értékeinek megõrzése érdekében a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány
a) tudomásul véve a Közalapítvány tartozásállománya
konszolidációja érdekében eddig megtett intézkedéseket,
felhívja a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban: Magyar Nemzeti
Filmalap) együttmûködve a Közalapítvány filmelõállítók
és egyéb mozgóképszakmai szervezetek felé fennálló közvetlen tartozásait egyedi megállapodások útján rendezze;
b) egyetért azzal, hogy a Közalapítvány tartozásainak
rendezése során és megszüntetése érdekében a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény alapján 2010. december 31-ig történõ teljesítéssel alátámasztott normatív támogatási igényeket a Közalapítvány Kuratóriuma Támogatási Szabályzatában egyedi jelleggel elismerje azzal,
hogy a keletkezett normatív támogatási jogosultságok
készpénzre nem válthatók, nem feltételük új filmalkotás
gyártása, támogatási szerzõdés megkötése, és csak a fennálló visszatérítendõ támogatásokból eredõ tartozások beszámítás útján történõ csökkentésére fordíthatók;
c) egyetért azzal, hogy a kizárólag normatív támogatási
igénnyel, vagy visszatérítendõ támogatásból származó tartozással rendelkezõ érintettek esetében a Közalapítvány
ezeket a követeléseket és tartozásokat külön-külön összesítse, és az összesített követeléseket és tartozásokat egymással szemben összesítve beszámítsa;
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzeti
filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy az
Emberi Erõforrások Minisztériumának a Közalapítvánnyal szemben fennálló, a Kormányzati Ellenõrzési Hi-
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vatal 21-15/291/2011. számú jelentésében megállapított
3 712 886 ezer Ft összegû követelését az állam javára
a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül érvényesítse.
Felelõs: nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2012. július 15.
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztossal együttmûködve kezdeményezze a Magyar Nemzeti
Filmalap és a Közalapítvány közötti egyesített perek
egyezség útján történõ megszüntetését oly módon, hogy
a Közalapítvány a Magyar Nemzeti Filmalappal szemben
fennálló igazolt tartozásai fejében vagyonát piaci értéken
átadja a Magyar Nemzeti Filmalapnak. A Közalapítvány
tartozásai között a Magyar Nemzeti Filmalap érvényesíti
a Közalapítvány kizárólagos tulajdonában álló filmszakmai társaságoknak a Közalapítvánnyal szembeni követeléseit, továbbá konszolidálja e társaságoknak a Közalapítvánnyal, valamint egymással szemben fennálló tartozásait.
A Magyar Nemzeti Filmalap az 1. d) pont szerinti követelést a Közalapítvány fennmaradó vagyona erejéig érvényesíti.
Felelõs: nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2012. szeptember 30.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
4. Hatályát veszti a Magyar Mozgókép Közalapítvány
megszüntetésérõl szóló 1069/2012. (III. 20.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
A Kármán Tódor-díj 2012. évi pályázati felhívása
Az oktatási miniszter 24/1999. (VI. 25.) OM rendeletével a magyarországi közoktatás, felsõoktatás és tudományos
kutatás támogatása érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységért a gazdasági- és közélet szereplõinek elismerésére
Kármán Tódor-díjat alapított.
A díjat olyan természetes személyek, közösségek vagy jogi személyek (intézmények, vállalkozások, alapítványok)
kaphatják, akik kiemelkedõ támogatást nyújtanak tanulóknak, hallgatóknak, oktatóknak és kutató- vagy oktatási
intézményeknek.
A díjra pályázni lehet vagy arra az oktatási intézmények, illetve az oktatásban és kutatásban részt vevõ személyek tehetnek javaslatot. Olyan intézmények, vagy magánszemélyek, akik az elmúlt öt évben Kármán Tódor-díjban részesültek
nem pályázhatnak.
Évente maximum öt díj adományozható, amelyet az emberi erõforrások minisztere ünnepélyes körülmények között
ad át. A díjjal oklevél és plakett jár.
A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás vagy az együttmûködés
szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint mennyi a támogatás pénzben kifejezhetõ értéke, továbbá az ajánlást, vagy ajánlásokat.
A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3 oldal) 2012. október 10-ig kell eljuttatni az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Oktatásért Felelõs Államtitkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.)
További információ: Szigeti Katalin kitüntetési referens, tel.: 795-4423.
Balog Zoltán s. k.
emberi erõforrások minisztere

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottságának közleménye
a 2012. június 26-án habilitált doktori címet szerzettekrõl
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások eredményeként habilitált doktor címet nyert el:
Állam- és jogtudományok
Varga István egyetemi docens (ELTE).
Filozófiai tudományok
Szijártó Zsolt egyetemi docens (PTE).
Irodalomtudományok
Balogh F. András egyetemi docens (ELTE),
Horváth Krisztina egyetemi docens (ELTE),
Szávai Dorottya egyetemi docens (Pannon Egyetem).
Történelemtudományok
Földes György fõigazgató (Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.).
Nyelvtudományok
Szabó Dávid egyetemi docens (ELTE),
Vörösné Rada Roberta egyetemi docens (ELTE).
Földtudományok
Szalai Zoltán tudományos fõmunkatárs (MTA).
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Biológiai tudományok
Kovács Attila egyetemi docens (ELTE),
Reményi Attila tudományos fõmunkatárs (ELTE),
Vellainé Takács Krisztina egyetemi adjunktus (ELTE).
Pszichológiai tudományok
Kende Anna egyetemi adjunktus (KGRE).
Dr. Karácsony András s. k.,
rektorhelyettes

A Nemzetközi Petõ András Közalapítvány alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) úgy rendelkezik, hogy a konduktív pedagógiai módszer
nemzetközi elterjesztésének és továbbfejlesztésének, a konduktív nevelõmunka kiterjesztésének és színvonala emelésének elõsegítésére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján kiemelkedõen közhasznú szervezetként mûködõ közalapítványt létesít, a
Polgári Törvénykönyvnek az alapításkor hatályos 74/G. §-a és az azt módosító 1993. évi XCII. törvény 40. §-ának (6) bekezdése figyelembevételével.
Az Alapító képviseletét az oktatásért felelõs miniszter látja el és gyakorolja – az alapító okirat módosításának kivételével – az Alapítót megilletõ jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A kuratórium és a felügyelõbizottság tagjait az oktatásért felelõs miniszter felkérése és elõterjesztése alapján a
Kormány jelöli ki.
1. A Közalapítvány neve
Nemzetközi Petõ András Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven: Petõ András International Public Foundation.
A Közalapítvány elnevezése német nyelven: Petõ András Internationale Öffentliche Stiftung.
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven: Petõ András Fondation Publique Internationale.
2. A Közalapítvány székhelye
1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
3. A Közalapítvány célja, tevékenysége
3.1. A Közalapítvány a felsõoktatásról szóló törvény és a közoktatásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével fenntartja a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetét (a továbbiakban: MPANNI). Az
MPANNI képzõ és továbbképzõ, valamint a konduktív nevelés alkalmazásával rehabilitációs feladatokat lát el, és fenntart egy pedagógiai szakszolgáltatást és szakmai szolgáltatást folytató gyakorló közoktatási intézményt (gyakorló iskola
és óvoda). A Közalapítvány az általa fenntartott MPANNI mûködését az MPANNI költségvetésén keresztül biztosítja.
3.2. a) A nemzetközi igényeknek megfelelõ budapesti székhelyû MPANNI részére anyagi támogatás nyújtása;
– a fõiskolán folyó – a központi idegrendszeri mozgássérültek konduktív nevelése útján történõ – gyógyító-, nevelõ-,
oktató-, szervezõ- (dokumentáló) és kutatómunka továbbfejlesztésére;
– a Közalapítvány részére biztosított ingatlanon – infrastrukturális bõvítéssel – a fõiskola és az általa fenntartott gyakorló közoktatási intézmény által ellátott feladatok mind jobb és korszerûbb körülmények közötti ellátására;
b) anyagi támogatás nyújtása a Nemzetközi Petõ Társaság tudományos kutatásra irányuló tevékenységéhez és a központi idegrendszeri mozgássérültek konduktív nevelési módszere nemzetközi népszerûsítéséhez;
c) a konduktív nevelésre szorulók, valamint a konduktív nevelési rendszert elsajátítani kívánók anyagi támogatása;
d) a felsorolt közalapítványi célok megvalósításához szükséges források gyûjtése, illetve befektetés útján történõ
gyarapítása.
3.3. A Közalapítvány – a központi idegrendszeri mozgássérültek konduktív nevelése érdekében – a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 1., 2., 3. és 4. pontjaiban felsorolt, és a felsõoktatásról szóló törvény
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szerint az oktatásért felelõs miniszter feladatkörébe tartozó tudományos, kutatási és felsõoktatási közfeladatok alapján
az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:
1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
4. A Közalapítvány jellege
4.1. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt Közalapítvány. A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõk és igénybe vehetõk.
Ezen felül a Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhetõ, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 15. §-ban meghatározott feltételek szerint.
4.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetõleg
külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt. Ennek során
a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetrõl, intézményrõl, vagy személyrõl rendelkezésre álló adatokat és – célhoz
kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni és a meghatározott célokra
kell fordítani.
A kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
– a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen, vagy
– a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival.
4.3. A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyûlési képviselõi, helyi
önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tõlük támogatást nem fogad el.
5. A Közalapítvány vagyona
5.1. a) A Közalapítvány induló, valamint idõközben felértékelt vagyona az 1993. december 31-i állapot szerint a jelen
alapító okirat mellékletében kerül meghatározásra, amely tartalmazza a Petõ-módszer – mint szellemi termék – új vagyonértékeléssel megállapított értékét. A Közalapítvány törzsvagyonának minõsülnek a jelen alapító okirat mellékletének 2. pontjában felsorolt ingatlanok.
b) A Közalapítvány céljára felhasználható:
– a költségvetésbõl e célra nyújtott támogatás;
– a Közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló vagyona, illetve annak hozadéka a csatlakozók adományainak felhasználható része;
– a vállalkozási tevékenység hozadéka, vagy egyéb saját bevétel.
c) a Közalapítvány vagyonrészévé válnak a késõbbiekben a csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek
pénzbeli és dologi adományai, ha a felajánlást a Közalapítvány kuratóriuma elfogadja.
5.2. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról, az alapító okiratban, valamint annak keretei között, a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz), továbbá az SzMSz mellékletét képezõ vagyonkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a kuratórium dönt.
6. A Közalapítvány gazdálkodása
6.1. A Közalapítvány kuratóriumának elnöke minden gazdasági év kezdete elõtt elõterjeszti a költségvetési tervet a
kuratórium részére, amelyben a Közalapítvány várható bevételeit és kiadásait jeleníti meg. A költségvetési tervben a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük. A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
6.2. A Közalapítvány a gazdasági év végén mérleget és a kiemelten közhasznú tevékenységérõl szöveges beszámolót
készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló hitelesít, és a felügyelõbizottság véleményez.
6.3. Az éves gazdálkodási beszámoló készítésekor külön kell választani a vállalkozási célú és közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a Közalapítvány mûködési költségeit úgy, hogy
– abból az alapító okirat 3. pontja szerinti célok és tevékenységek értékelhetõek legyenek;
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– legyen megállapítható, hogy a Közalapítvány mûködése hogyan befolyásolja az oktatásért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó feladatok támogatási szükségletét;
– a költségvetési támogatás hogyan hatott a Közalapítvány által végzett tevékenység színvonalára, gazdaságosságára, valamint a vagyon változására.
6.4. A kuratórium minden év február 28-áig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, június 30-áig pedig vagyoni helyzetérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
6.5. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerû mûködést veszélyeztetné, az Alapító
részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a kuratórium és a felügyelõbizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.
6.6. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az alapító okiratban
meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja.
6.7. A Közalapítvány mûködési költsége, mely tartalmazza a kuratórium és a felügyelõbizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését, a Közalapítvány éves – az MPANNI kiadásait nem tartalmazó – költségvetésében elõirányzott kiadásainak 10%-os mértékét nem haladhatja meg. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a mûködési költség 25%-a
használható fel.
A tiszteletdíj összege havonként nem lehet magasabb, mint a mindenkori minimálbér 100%-a, kivéve a kuratórium és
felügyelõbizottság elnökének tiszteletdíját, amely nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.
6.8. A kuratórium a Közalapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének, az éves gazdálkodásának legfontosabb
adatait és beszámolóját köteles a Közalapítvány honlapja és a legalább egy országos napilap útján is nyilvánosságra hozni.
6.9. Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító
támogatóval köteles szerzõdést kötni, amelyben annak feltételeit a felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és
módját. Az ebben foglaltak szerint igénybe vehetõ támogatási lehetõségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány elkülönítetten kezeli a felsõoktatási célú támogatást, beleértve a közoktatási
intézmény fenntartására biztosított támogatást, valamint a Közalapítvány minden további támogatását.
6.10. A Közalapítvány a gazdálkodásáért és a vagyonkezelésért felelõs személyt, valamint a támogatót, illetve e személyek Ptk. 685. § b) pont szerinti hozzátartozóját (élettársát) cél szerinti juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetõk.
6.11. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a Közalapítvány SzMSz-ének
mellékletét képezõ vagyonkezelési szabályzatban kell meghatározni.
6.12. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
6.13. A Közalapítvány a mûködési költségek és juttatások odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás tartalmát, határidejét, bizonylatait – a Közalapítvány folyamatos ellenõrzési jogát kikötve – az ellenõrzés módját és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köt.
Az elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket az SzMSz mellékletét képezõ vagyonkezelési szabályzat
tartalmazza. A szabályzatok nem lehetnek ellentétesek az alapító okirattal.
7. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége
7.1. A Közalapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.
A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik,
és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet. Vállalkozási tevékenysége során az 5.1. pontban meghatározott induló vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást
nem használhatja fel. A Közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
folytathat vállalkozási tevékenységet.
7.2. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
8. A Közalapítvány döntéshozó, kezelõ és képviselõ szerve
8.1. A közalapítványi vagyon kezelõje és legfõbb döntést hozó szerve az Alapító által létrehozott kuratórium.
A kuratórium 9 tagból áll. A kuratórium tagjait az Alapító jelöli. 6 tagra az oktatásért felelõs miniszter, 1-1 tagra az
egészségügyért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
tesz javaslatot.
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8.2. A kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul:
a kuratórium elnöke:
– Dr. Nagy Zoltán
A kuratórium további tagjai:
az oktatásért felelõs miniszter részérõl:
– Dr. Csiba László,
– Dr. Pintér Sándor,
– Dr. Dános Kornél
– Sölch Gellért
– Ritoók Pálné,
az egészségügyért felelõs miniszter részérõl:
– Somhegyi Annamária,
a külpolitikáért felelõs miniszter részérõl:
– Kolláth Erika,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részérõl:
– dr. Gajdácsi József Zsolt.
8.3. A kuratórium tagjainak megbízása 3 év határozott idõtartamra szól.
8.4. A kuratórium állandó meghívottja tanácskozási joggal az MPANNI fõigazgatója vagy az általa meghatalmazott
személy, és a gyakorló közoktatási intézmény által delegált szülõi képviselõ, akinek személyére az iskolaszék tesz javaslatot.
8.5. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a határozott idõtartam lejártával,
b) a tag lemondásával,
c) a kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
e) a tag halálával,
f) összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
g) az alapító okirat 9.12. alpontja alapján.
Az MPANNI fõigazgatói tisztségét betöltõ személy egyidejûleg nem lehet a kuratórium tagja.
8.6. Valamely közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely
az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
9. A kuratórium mûködése és hatásköre
9.1. A kuratórium szükség szerint, évente legalább négy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze oly módon, hogy a napirendi pontokat és az írásos elõterjesztést tartalmazó meghívó az ülést megelõzõ öt nappal a meghívottakhoz megérkezzék.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a kuratórium elnöke vagy bármely más, három kuratóriumi tag írásban azt kéri.
Az elnök az elõterjesztett kérelem szerint, az abban megjelölt napirenddel köteles összehívni a kuratórium üléseit.
A határozatképtelenség miatt megismételt ülés összehívása az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában megjelölt feltételekkel történik.
9.2. Az ülést a kuratórium elnöke vezeti. A kuratórium ülései általában nyilvánosak, de a kuratórium egyes napirendi
pontok tekintetében zártkörû ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat sért.
A kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amelyet a levezetõ elnök és egy felkért tag hitelesít. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium – évente újrakezdett sorszámozással ellátott – lehetõleg szó szerint rögzített
döntéseit, legfontosabb megállapításait, azok részletes tartalmát, idõpontját, hatályát, illetõleg a döntést támogatók és ellenzõk számarányát, ha lehetséges személyét. A Közalapítvány mûködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntéseket a jegyzõkönyvnek szó szerint tartalmaznia kell.
A kuratórium ülésérõl készült jegyzõkönyvet meg kell küldeni a felügyelõbizottság részére. A kuratórium döntéseit az
érintettekkel írásban, igazolható módon (ajánlott küldeményként) a Közalapítvány titkársága útján közli.
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9.3. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van és a jelenlévõ tagok több,
mint a fele nem áll az Alapítóval munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
A kuratórium döntéseit a jelenlévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök vagy az
elnök által kuratóriumi ülés levezetésére felkért személy szavazata dönt. A levezetõ elnök nem lehet az Alapítóval függõségi viszonyban álló kuratóriumi tag. A kuratórium a kizárólagos feladat- és hatáskörébe utalt, a 9.7. a), b), c), g), h) és
i) pontokban meghatározott kérdésekben döntéseit valamennyi kuratóriumi tag kétharmados szótöbbségével hozza.
9.4. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek
a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.
9.5. Kivételes esetben, ha a kuratórium által eldöntendõ kérdés egyszerû igennel és nemmel is megválaszolható, és a
kérdés eldöntése nem halasztható, az elnök írásbeli szavazást rendelhet el.
A kérdést minden esetben írásban, igazolható módon kell (ajánlott küldeményként) megküldeni a válaszadás határidejének feltüntetésével. Az adott kérdésben akkor érvényes a tag szavazata, ha a válasz az elõzetesen megszabott idõn belül, a megküldésnek megfelelõ feltételekkel megtörténik. A válaszadásra nyitva álló határidõ nem lehet kevesebb 5 munkanapnál, valamint nem lehet több 10 munkanapnál. A kérdések elküldésének és a válaszok beérkezésének tényét jegyzõkönyvben kell rögzíteni.
Amennyiben a tag válasza a megadott határidõig nem érkezik vissza, úgy azt a szavazatösszesítésnél nem lehet tekintetbe venni, amelyre írásban elõzetesen fel kell hívni a figyelmet. Ha válaszában legalább 3 kuratóriumi tag további
egyeztetést javasol, a kérdés érvényesen írásban nem dönthetõ el, arról kuratóriumi ülésen kell dönteni.
A válaszok alapján az elnök megállapítja a szavazás eredményét és azt – a legutolsó szavazat beérkezését követõ 3 napon belül – írásban megküldi a tagoknak. A szavazás menetérõl és eredményérõl a kuratórium elnöke köteles rövid szöveges összefoglalót készíteni.
9.6. A Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba elõre jelzett és egyeztetett idõpontban a Közalapítvány tisztségviselõjének és alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet.
9.7. A kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról;
b) dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és költségvetési tervérõl, elfogadja a tevékenységérõl és gazdálkodásáról
szóló éves beszámolókat, a közhasznúsági jelentést;
c) jóváhagyja az MPANNI és az általa fenntartott gyakorló közoktatási intézmény költségvetését és beszámolóját;
d) jóváhagyja az MPANNI SZMSZ-ét és annak mellékleteit;
e) elfogadja az Alapító részére kötelezõen elkészített éves MPANNI-beszámolókat;
f) beszámol mindazokról a kérdésekrõl, amelyeket az Alapító által felhatalmazott felügyelõbizottság meghatároz;
g) elfogadja és módosítja a Közalapítvány SZMSZ-ét, valamint a mellékleteit képezõ vagyonkezelési szabályzatot
és befektetési szabályzatot;
h) dönt a közalapítványi vagyon felhasználásának elveirõl, a vagyon elidegenítésérõl, vállalkozás indításáról;
i) dönt hitel felvételérõl;
j) meghatározza a Közalapítvány céljára rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásának feltételeit, forrását és
értékelési szempontjait;
k) dönt a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról, ellenõrzi a támogatás felhasználását;
l) megbízza, felmenti a Közalapítvány tevékenységét segítõ állandó, eseti bizottságokat, szakértõket, illetve meghatározza feladataikat;
m) gyakorolja a titkárság vezetõjével kapcsolatban a kiemelt munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése);
n) dönt a felsõoktatási törvény alapján az MPANNI, mint felsõoktatási intézmény fenntartójának hatáskörébe utalt
kérdésekben.
9.8. A közalapítványi adományok juttatásával, illetve a kedvezményezetteket érintõ döntéseivel kapcsolatos tájékoztatást a kuratórium köteles a Közalapítvány honlapján közzétenni.
9.9. Amennyiben a támogatás nyújtása pályázat útján történik, úgy a pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a
pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát.
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl az eset összes körülményei mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
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9.10. A kuratórium elnöke:
a) irányítja a kuratórium munkáját;
b) összehívja és vezeti a kuratórium üléseit;
c) az alapító okirat 9.7. n) pontjának figyelembevételével gyakorolja a fõiskola fõigazgatója felett a munkáltatói jogokat.
d) az alapító okirat 9.7. m) pontjának figyelembevételével – a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (munkaviszony
létesítése, módosítása, megszüntetése) – gyakorolja a titkárságvezetõ felett a munkáltatói jogokat.
e) gondoskodik a Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai, valamint tevékenysége évenkénti nyilvánossá tételérõl, a kuratórium által meghatározott rend szerint.
9.11. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– kuratórium elnöke: bruttó 50 000 forint havonta,
– kuratórium tagja: bruttó 25 000 forint havonta.
A Kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb tiszteletdíjat is megállapíthat. A kuratórium tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részérõl lemondhat.
A kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit a Közalapítvány számla ellenében
megtéríti.
9.12. A Közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvény) 3. § (3) bekezdés d) pontjában,
valamint az 5. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak megfelelõen ötévente vagyonnyilatkozatot tesznek,
melynek megtagadása esetén megbízatásuk az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvény 9. §
(2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszûnik.
10. A felügyelõbizottság
10.1. Az Alapító a Közalapítvány kezelõ szervének ellenõrzésére négytagú felügyelõbizottságot hoz létre.
A felügyelõbizottság tagjának megbízása 3 év határozott idõtartamra szól.
10.2. A felügyelõbizottság elnöke: Halász Zsolt.
A felügyelõbizottság további tagjai:
– Móré Tamás,
– Dr. Gombocz János,
– Simárdi Tamás.
10.3. Nem lehet a felügyelõbizottság tagja az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Valamely közhasznú szervezet megszûntét követõ 2 évig nem lehet a felügyelõbizottság tagja az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely
az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A felügyelõbizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
10.4. A felügyelõbizottság feladata ellenõrizni a közalapítvány mûködésének törvényességét és vagyonának kezelésével kapcsolatos tevékenységet, melynek keretében évenként vizsgálja az éves beszámoló és az elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján a Közalapítvány mûködését és gazdálkodását.
A gazdálkodás szakszerû ellenõrzése érdekében a felügyelõbizottság részére a kuratórium döntéseit tartalmazó jegyzõkönyveket meg kell küldeni.
A felügyelõbizottság vizsgálatot tarthat – bejelentés alapján –, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja, ehhez
külsõ szakértõk segítségét is igénybe veheti. A felügyelõbizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg
kell hívni.
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10.5. A felügyelõbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a) a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit súlyosan sértõ cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merül fel.
A Közalapítvány kuratóriumának elnöke a felügyelõbizottság indítványára a javaslattól számított harminc napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni.
E határidõ eredménytelen eltelte után a kuratórium összehívására a felügyelõbizottság is jogosulttá válik.
Ha a kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõ
szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10.6. A felügyelõbizottság tevékenységérõl évente beszámol az Alapítónak, és az Alapító felkérésére bármikor részvizsgálatot tarthat. A felügyelõbizottság jelentéseirõl a kuratóriumot is tájékoztatja.
10.7. A felügyelõbizottság az ügyrendjét maga határozza meg, azonban évente két alkalommal köteles ülést tartani.
A felügyelõbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van, döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
10.8. A felügyelõbizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– felügyelõbizottság elnöke: bruttó 37 500 forint havonta
– felügyelõbizottság tagja: bruttó 18 750 forint havonta
A felügyelõbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb tiszteletdíjat is megállapíthat. A felügyelõbizottság
tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részérõl lemondhat.
A felügyelõbizottság tagjának a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit a Közalapítvány számla ellenében megtéríti.
10.9. A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
a) a tag halálával,
b) a tag lemondásával,
c) a tag Alapító általi visszahívásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
e) a határozott idõtartam lejártával,
f) összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
g) minden további, jogszabály által elõírt esetben.
A felügyelõbizottsági tagság megszûnhet a közszolgálati, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszûnésével, az
Alapító döntésének függvényében.
11. A titkárság
11.1. A titkárság a Közalapítvány folyamatos mûködését, a kuratórium munkáját segítõ, ügyintézõ, szervezési, pénzügyi, gazdálkodási, technikai feladatokat ellátó szervezeti egység, amelyet a titkárságvezetõ irányít. A titkárság mûködésének részletes szabályait, a titkárságvezetõ feladatait, a titkárság tevékenységének ellenõrzését, az alapító okiratban
foglaltakkal összhangban az SZMSZ szabályozza. A titkárság személyi állományának létszámát a feladatok ismeretében
a titkárságvezetõ határozza meg. A titkárság költségvetését a kuratórium hagyja jóvá.
11.2. A titkárságvezetõ a titkárság teljes felhatalmazású vezetõje, a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, meghívott
résztvevõje. Hatáskörébe tartozik a titkárság irányítása, a kuratóriumi döntések elõkészítése és végrehajtása.
11.3. A titkárságvezetõ gyakorolja a titkárság munkatársai felett a munkáltatói jogkört.
11.4. A titkárság feladata olyan nyilvántartás vezetése (határozatok könyve), amely tartalmazza a kuratóriumi döntések meghozatalának
– helyét és idõpontját,
– tartalmát,
– idõbeli, személyi és tárgyi hatályát,
– a döntésben részt vevõ kuratóriumi tagok támogató, ellenzõ, tartózkodó szavazatai számarányát és személyét.
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12. A Közalapítvány képviselete
12.1. A Közalapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el.
12.2. A Közalapítvány pénzforgalmi számlát a Magyar Államkincstárnál vezet. A számla felett a kuratórium elnöke,
a kuratórium által megbízott tag(ok) és a titkárságvezetõ jogosult rendelkezni.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges.
12.3. A kuratórium a Közalapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét.
13. A könyvvizsgáló
A Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenõrzését a pályáztatás útján felkért, a kuratórium által
megbízott független könyvvizsgáló végzi. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. §-a (2) bekezdésének megfelelõen nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki
a) a Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerint juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat,
d) illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
14. A Közalapítvány idõtartama
A Közalapítványt az Alapító határozatlan idõre hozza létre.
A Közalapítvány megszûnése esetén az Alapító köteles a megszûnt Közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése
után – a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
15. Záró rendelkezések
15.1. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére és gazdálkodására az alapítványok gazdálkodási rendjérõl szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
15.2. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
15.3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezések az irányadóak.
15.4. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában az oktatásért felelõs miniszter jogosult eljárni.
A Közalapítvány alapító okiratát a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
Budapest, 2011. június 3.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
a Kormány nevében
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Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a alapján, továbbá a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. §-ának (7) bekezdése alapján az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos közfeladatok ellátására kiemelten közhasznú szervezetként mûködõ közalapítványt hoz létre a
következõ feltételek szerint:
1. Alapító
A Magyar Köztársaság Kormánya (Budapest V., Kossuth tér 1–3.) (a továbbiakban: Alapító). Az Alapító képviseletét
az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el és gyakorolja – az alapító okirat módosításának kivételével – az Alapítót megilletõ jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A kuratórium és a felügyelõbizottság tagjait a miniszter felkérése és elõterjesztése alapján a Kormány bízza meg.
2. A Közalapítvány elnevezése
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány elnevezése német nyelven: Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest.
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven: Public Foundation for the German Language University Budapest.
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven: Fondation Publique pour l’Université de Langue Allemande de Budapest.
3. A Közalapítvány székhelye
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
4. A Közalapítvány idõtartama
A Közalapítvány határozatlan idõre jön létre.
5. A Közalapítvány jellege
5.1. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt Közalapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény mûködését az Egyetem támogatásával biztosítja. Ezen felül a
Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhetõ, illetve
meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 15. §-ában meghatározott feltételek szerint.
5.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetõleg
külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt. Ennek során
a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetrõl, intézményrõl vagy személyrõl rendelkezésre álló adatokat és – célhoz
kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a támogató, vagy a kuratórium által meghatározott célokra kell fordítani.
A kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
a) a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen,
b) a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, vagy
c) a felajánlás elfogadása a Közalapítványt bármilyen módon kedvezõtlenül érintené.
5.3. A Közalapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tõlük támogatást
nem fogad el; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyûlési képviselõjelöltet, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
6. A Közalapítvány célja, tevékenysége
6.1. A Közalapítvány célja, tevékenysége:
a) közös programok és intézmények mûködtetésével a külföldi államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási
együttmûködés fejlesztése, a kapcsolatok erõsítése,
b) az Egyetem fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az intézmény oktatási és kutatási tevékenységének támogatása,
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c) az a) pont alatti tevékenységét a Közalapítvány az Egyetem keretén belül mûködõ Nemzetközi Tudományos Tanács
és Társadalmi Tanács közremûködésével valósítja meg.
6.2. A Közalapítvány a Kszt. 5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedõen közhasznú szervezetként mûködik, a Kszt.
26. §-a c) pontjának 3., 4. és 19. alpontjaiban meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja közvetlenül, illetve az általa fenntartott intézmény támogatásával:
a) tudományos tevékenység, kutatás,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) euroatlanti integráció elõsegítése.
6.3. A Közalapítvány a mûködési költségek és egyéb juttatások odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás tartalmát, határidejét, bizonylatait – a Közalapítvány folyamatos ellenõrzési jogát kikötve – az ellenõrzés módját és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köt. Az elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SzMSz) mellékletét képezõ
vagyonkezelési szabályzat tartalmazza, amelyek nem lehetnek ellentétesek az alapító okirattal.
6.4. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió
forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra – az általa fenntartott
intézmény támogatásán kívül.
7. A Közalapítvány vagyona, a közalapítványi vagyon felhasználása
7.1. A Közalapítvány induló vagyona 80 000 000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint, amelybõl 10% összességében
(8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint) a törzsvagyon, amelyet a Közalapítvány mûködéséhez nem használhat fel.
7.2. A Közalapítvány céljára felhasználható:
a) a költségvetésbõl nyújtott támogatás tárgyévre szóló része,
b) a Közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló vagyona, illetve annak hozadéka,
c) a csatlakozók adományainak felhasználható része,
d) a vállalkozási tevékenység hozadéka vagy egyéb saját bevétel.
7.3. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okiratban, valamint annak keretei között az SzMSz-ben,
továbbá az SZMSZ mellékletét képezõ vagyonkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a kuratórium dönt.
7.4. A Közalapítvány az igazgató elõkészítésében és az elnök elõterjesztésével minden gazdasági év kezdete elõtt
költségvetési tervet készít, amelyben várható bevételeit és kiadásait jeleníti meg. A költségvetési tervben a bevételeknek
és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük. A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
7.5. A Közalapítvány a gazdasági év végén beszámolót készít, amelyet a felügyelõbizottság véleményez. A gazdálkodás
értékelésekor külön kell választani a vállalkozási és közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit,
valamint a Közalapítvány mûködési költségeit. A beszámolót és a felügyelõbizottság jelentését nyilvánosságra kell
hozni.
7.6. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerû mûködést veszélyeztetné, az Alapító
részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a kuratórium és a felügyelõbizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.
7.7. A kuratórium minden évben február 28-áig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi
mûködésérõl, június 15-éig pedig vagyoni helyzetérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
7.8. A Közalapítvány a 7.1. alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást hitel fedezeteként nem használhatja.
7.9. A Közalapítvány mûködési költsége – amennyiben a támogatási szerzõdés arról nem rendelkezik – nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a 10%-os mértékét. Ez az összeg tartalmazza a kuratórium és a felügyelõbizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a mûködési költség huszonöt
százaléka használható fel.
8. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége
8.1. A Közalapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.
A Közalapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt, amely nem veszélyezteti a Közalapítvány céljait és mûködését.
A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik,
és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet. Vállalkozási tevékenysége során a 7.1. alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást nem
használhatja fel. A Közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
folytathat vállalkozási tevékenységet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.
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8.2. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat alapján folytathat, amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal.
9. A Közalapítvány döntéshozó és kezelõ szerve
9.1. A Közalapítvány legfõbb döntéshozó és kezelõ szerve a 13 tagú kuratórium.
9.2. A kuratórium elnökének, társelnökeinek és tagjainak megbízatása három év határozott idõtartamra szól. A kuratórium tagjainak és tisztségviselõinek névsora a következõ:
A kuratórium tagjai:
– Dr. Klinghammer István
– Dr. Prõhle Gergely
– Dr. Fischer János
– Dr. Wallner Tamás
– Dr. Gyõrfi-Tóth Péter
– Dr. Szántay Antal
– Heinek Ottó
– Jürgen Christian Regge
– Dorothee Janeztke-Wenzel
A Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete
– Christian Mühlethaler
A Svájci Nagykövetség képviselõje
– Dr. Rudolf Baer
A Bajor Szabadállam képviselõje
– Dr. Josef Höchtl
Az Osztrák Szövetségi Köztársaság képviselõje
– Klaus von Trotha
Baden-Württemberg tartomány képviselõje
A kuratórium elnöke: Dr. Klinghammer István.
A kuratórium külföldi állampolgárságú társelnökeit a miniszterelnök kéri fel a tisztség betöltésére a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követõen. A társelnökök a kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. A kuratórium társelnökeinek személyére a Közalapítványt támogató német nyelvterületû közigazgatási egységek vezetõi tesznek
javaslatot.
A kuratórium tagja a Német Szövetségi Köztársaság mindenkori magyarországi nagykövete.
9.3. A kuratóriumi tisztség megszûnik:
a) a kuratóriumi tagság megszûnésével,
b) a tisztségrõl történõ lemondással,
c) a határozott idõtartam lejártával,
d) törvényben meghatározott egyéb ok alapján.
9.4. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) lemondással,
b) a kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával,
c) a Közalapítvány megszûnésével,
d) a kuratóriumi tag halálával,
e) a határozott idõtartam lejártával,
f) az alapító okirat 9.9. pontja alapján.
9.5. A kormánytisztviselõ és köztisztviselõ kuratóriumi tag megbízatása – az Alapító ellenkezõ döntésének hiányában – kormánytisztviselõi, köztisztviselõi jogviszonyának megszûntével megszûnik.
9.6. A kuratórium elnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére a Kszt. 8. és 9. §-ainak rendelkezései az irányadók. A kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás és a felügyelõbizottság tagjainak közeli hozzátartozói [Ptk. 685. §
b)pont],
9.7. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesült, vagy
b) bármilyen elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben vagy támogatásról szóló döntésben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
9.8. A kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– kuratórium elnöke: bruttó 50 000 forint havonta,
– kuratórium tagja: bruttó 25 000 forint havonta.
A kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegû tiszteletdíjat is megállapíthat. A kuratórium tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részérõl lemondhat.
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A kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit a Közalapítvány
számla ellenében megtéríti.
9.9. A Közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek megtagadása esetén megbízatásuk a Tv. 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszûnik.
Aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, és jogviszonya ennek következtében a törvény erejénél fogva szûnik meg, a jogviszony megszûnésétõl számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.
10. A kuratórium elnökének feladatai
10.1. A kuratórium elnöke az Alapító által e tisztségre jelölt személy. Az elnök az Alapítóval függõségi viszonyban
álló kuratóriumi tag nem lehet. A kuratórium társelnökét a miniszterelnök felkérése alapján az Alapító jelöli ki.
10.2. Az elnök feladatai:
a) irányítja a Közalapítvány tevékenységét, mûködését,
b) képviseli a Közalapítványt,
c) figyelemmel kíséri a programokat,
d) irányítja a szervezési munkát,
e) a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása a Közalapítvány tevékenységérõl,
f) gondoskodik a Közalapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének nyilvánosságra hozataláról,
g) felügyeli a Közalapítványi Iroda tevékenységét,
h) a kuratórium döntése alapján munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a Közalapítványi
Iroda igazgatójával, és gyakorolja felette a munkáltatói (megbízói) jogokat.
11. Az elnök helyettesítésének módja
Az elnököt akadályoztatása esetén a Közalapítványi Iroda igazgatója helyettesíti. Ebben az esetben az elnököt helyettesítõ igazgatót megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítõ igazgatónak a helyettesítés idõtartama alatt megtett
intézkedéseirõl az elnök és a kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van.
12. A kuratórium jogköre
A kuratórium:
a) felelõs a Közalapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért,
b) dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának és azok elveinek meghatározásában, vállalkozás indításáról,
c) dönt a Közalapítvány munkatervének, éves gazdálkodási tervének, költségvetésének, beszámolójának, a közhasznúsági jelentés és mellékleteinek, valamint mérlegének elfogadásáról, jóváhagyásáról,
d) elfogadja és módosítja a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, az annak mellékletét képezõ vagyonkezelési szabályzatot, a befektetési szabályzatot, amelyek az alapító okirattal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak,
e) meghatározza a Közalapítvány céljára rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásának feltételeit, forrását és
értékelési szempontjait,
f) dönt a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról,
g) ellenõrzi a támogatás felhasználását,
h) a Közalapítvány tevékenységét segítõ testületek (állandó vagy eseti bizottságok, szakértõk) tagjait megbízza, felmenti, feladataikat meghatározza,
i) dönt a közalapítványi formában meg nem valósítható tevékenység folytatása céljából, a Közalapítvány céljait és feladatait szolgáló gazdasági társaság megalapításáról,
j) dönt a tisztségviselõk tevékenységével kapcsolatos beszámolók elfogadásáról,
k) dönt a kuratóriumi tagok indítványáról,
l) pályázat útján kiválasztja a Közalapítványi Iroda igazgatóját,
m) elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról,
n) dönt az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem szenátusának határozata alapján történõ rektori elõterjesztés elutasításáról, ellenkezõ esetben szenátus döntését jóváhagyólag, a miniszter elé terjeszti a rektor köztársasági elnök által történõ megbízására vonatkozó javaslatot.
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13. A kuratórium mûködése
13.1. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. A kuratórium ülését a napirend megjelölésével és az írásos elõterjesztések legalább 7 nappal az ülést megelõzõen magyar és német nyelven történõ megküldésével az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy a helyettesítésével megbízott tag hívja össze. A kuratórium
akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van, és a jelen lévõ tagok több mint a fele nem áll az
Alapítóval függõségi, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban. A tagok legalább egyharmadának írásos
indítványára – az indítvány benyújtásáról számított 30 napon belül – a kuratórium ülését össze kell hívni.
13.2. A kuratórium döntéseit az ülésen jelenlévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza, szavazategyenlõség esetén az
ülés elnökének szavazata dönt. A kuratórium tagjainak minõsített, kétharmados többségi szavazata szükséges a 12. b),
c), d), f), g), j) és n) alpontokban meghatározott döntési jogkörök tekintetében. A levezetõ elnök nem lehet az Alapítóval
függõségi viszonyban álló kuratóriumi tag.
13.3. A kuratórium ülései - amennyiben a kuratórium eltérõen nem rendelkezik - nyilvánosak. Zárt ülés elrendelésére
akkor van lehetõség, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogokat érint.
13.4. A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy a kuratórium által megbízott tag jár el.
13.5. A kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvben a kuratórium ülésein elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülések idõpontját, a határozatok szó szerinti
szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzõk számarányát, személyét.
A jegyzõkönyvet a kuratóriumi ülések levezetõ elnöke, a jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyv hitelesítõje írja alá.
A jegyzõkönyvet a kuratórium iratai között meg kell õrizni. A jegyzõkönyv alapján kell vezetni a határozatok könyvét,
amelybe be kell vezetni a határozat tartalmát, idõpontját, hatályát, a döntést támogatók, ellenzõk arányát, személyét.
13.6. A kuratóriumi ülésrõl készült jegyzõkönyvet meg kell küldeni a felügyelõbizottság részére.
13.7. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon (ajánlott küldeményként), a Közalapítványi
Iroda útján közli.
13.8. A Közalapítvány mûködésének, szervezetének, képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét az
SzMSz, a vagyonkezelési szabályzat és a befektetési szabályzat határozza meg az alapító okirat keretei között.
14. A felügyelõbizottság
14.1. A Közalapítvány ellenõrzõ szerve a háromtagú felügyelõbizottság.
14.2. A felügyelõbizottság elnökét és tagjait az Alapító bízza meg. A megbízás három év határozott idõtartamra szól.
Nem lehet a felügyelõbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagy tagja, a
közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben
meghatározott személyek hozzátartozója.
14.3. a) A felügyelõbizottság tagjai:
– Móré Tamás
– Dr. Horváth László
– Kohut Balázs
A felügyelõbizottság elnöke: Móré Tamás.
b) A felügyelõbizottsági tisztség megszûnik:
– a tagság megszûnésével,
– a tisztségrõl történõ lemondással,
– a tisztségbõl történõ visszahívással,
– a határozott idõtartam lejártával,
– törvényben meghatározott egyéb ok alapján.
c) A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
– a tisztségrõl történõ lemondással,
– a tisztségbõl történõ visszahívással,
– a határozott idõtartam lejártával
– törvényben meghatározott egyéb ok alapján.
14.4. A felügyelõbizottság a kuratórium mûködésére vonatkozó szabályok és az alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével az ügyrendjét maga határozza meg.
14.5. A felügyelõbizottság köteles a Közalapítvány mûködését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve átfogóan ellenõrizni, így különösen:
a) a kuratóriumi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések összhangját a
jogszabályokkal, az alapító okirattal, az SzMSz-szel és az ügyrenddel;
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b) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység összhangját,
az éves számadásokat és a mérleget;
c) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerûségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az Alapító vagy a kuratórium felkéri;
d) jogosult a Közalapítvány ügyeirõl felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés, utalványozás rendjét
megvizsgálni.
14.6. A felügyelõbizottság tevékenységének eredményérõl az Alapítónak évente jelentést tesz, amelyrõl a kuratóriumot is tájékoztatja.
14.7. A felügyelõbizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– felügyelõbizottság elnöke: bruttó 37 500 forint havonta,
– felügyelõbizottság tagja: bruttó 37 500 forint havonta.
A felügyelõbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegû tiszteletdíjat is megállapíthat. A felügyelõbizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részérõl lemondhat.
A felügyelõbizottsági tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit a Közalapítvány számla ellenében, külön szabályzat alapján megtéríti.
14.8. A felügyelõbizottság mûködésére egyéb kérdésekben a Kszt. 11. §-ának rendelkezései alkalmazandók. A felügyelõbizottság tagja a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
15. A Közalapítványi Iroda
15.1. A Közalapítványi Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Közalapítvány folyamatos mûködését, a kuratórium munkáját
segítõ, ügyintézõ, titkársági, szervezési, pénzügyi, gazdálkodási, technikai feladatokat ellátó szervezeti egység, amelyet
az igazgató irányít. Az Iroda mûködésének részletes szabályait, az igazgató feladatait, az Iroda tevékenységének ellenõrzését, az alapító okiratban foglaltakkal összhangban az SzMSz szabályozza. Az Iroda személyi állományának létszámát
a feladatok ismeretében a kuratórium határozza meg. Az Iroda költségvetését a kuratórium hagyja jóvá.
15.2. Az igazgató az Iroda teljes felhatalmazású vezetõje, a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, meghívott résztvevõje. Az Iroda igazgatójára a jelen alapító okirat 9.6. és 9.7. alpontjaiban leírt összeférhetetlenségi szabályokat megfelelõen alkalmazni kell. Hatáskörébe tartozik az Iroda irányítása, a kuratóriumi döntések elõkészítése és végrehajtása.
15.3. Az igazgató gyakorolja az Iroda munkatársai felett a munkáltatói jogkört.
15.4. Az Iroda feladata olyan nyilvántartás vezetése (határozatok könyve), amely tartalmazza a kuratóriumi döntések
meghozatalának
a) idõpontját,
b) tartalmát,
c) idõbeli, személyi és tárgyi hatályát,
d) a döntésben részt vevõ kuratóriumi tagok támogató, ellenzõ, tartózkodó szavazatai számarányát és személyét.
15.5. Az Iroda köteles a döntés meghozatalát követõ 30 napon belül a döntésrõl írásban, igazolható módon (ajánlott
küldeményként) tájékoztatni az érintettet.
15.6. Az Iroda köteles a beszámoló részeként olyan összeállítást készíteni, amely a támogatott szervezetek, egyének
nevét, támogatási összegét, a támogatott feladatot és a támogatás jogcímét tartalmazza. Az összeállítást a beszámoló
részeként kell nyilvánosságra hozni.
15.7. A 15.4. alpontban írt nyilvántartásba, illetve a 15.6. alpontban írt nyilvántartásba, a beszámolóba és a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet. A betekintés elõsegítésére az Iroda köteles minden hónap elsõ munkanapján fogadónapot tartani.
15.8. A Közalapítvány mûködésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a beszámolókat, a kuratóriumi
döntéseket az Oktatási Közlönyben kell közzétenni. Az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait egy országos napilapban hozza nyilvánosságra minden év június 30-áig.
16. A Közalapítvány képviselete
16.1. A Közalapítvány önálló képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. A Ptk. 74/C. § (4) bekezdése szerint a kezelõ szerv az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosít, így az Iroda igazgatója a 11. pont rendelkezései szerint
jogosult a Közalapítvány képviseletére.
16.2. A kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott két kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett. Az Alapítóval érdekeltségi jogviszonyban álló kuratóriumi tag bankszámla feletti jogosultsággal nem rendelkezik.
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17. Könyvvizsgáló
17.1. A Közalapítvány éves beszámolójának auditálását a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõírásainak megfelelõen a kuratórium által megbízott független, pályáztatás útján felkért könyvvizsgáló látja el.
17.2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves mûködés vizsgálatának eredményérõl a kuratóriumnak a vizsgálatot követõen jelentést készíteni.
17.3. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a felügyelõbizottság véleménye nélkül a kuratórium a Közalapítvány éves
gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat határozatot.
17.4. A könyvvizsgáló díját a kuratórium állapítja meg.
17.5. A Kszt. 8. §-a (2) bekezdésének megfelelõen nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagy tagja, a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
18. Záró rendelkezések
18.1. Az Alapító rendelkezése alapján a kuratórium létszáma a jövõben bõvülhet a Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében kötendõ nemzetközi szerzõdésekben részt vevõ külföldi kormányok képviselõivel.
18.2. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére és gazdálkodására az alapítványok gazdálkodásáról szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
18.3. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a Közalapítvány vagyonkezelési
szabályzatában kell meghatározni.
18.4. A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ,
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
18.5. A Közalapítvány megszûnése esetén az Alapító köteles a megszûnt Közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése után – a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen
tájékoztatni.
18.6. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid, tartalmi beszámolót,
f) a központi költségvetési szervtõl, az állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
g) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értékét, illetõleg összegét.
18.7. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában a miniszter jogosult eljárni.
18.8. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványról szóló rendelkezései, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény, valamint a Kszt. rendelkezései, továbbá az
egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezései az irányadóak.
18.9. A Közalapítvány alapító okiratát a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni.

Budapest, 2011. július 22.
9256-7/2011-VAGYON
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
a Kormány nevében
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Az Emberi Erõforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai
Az Országos Széchényi Könyvtár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerõsített
adományozó nyilatkozatot, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 8. §-ában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak végrehajtására, az
egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 51. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, továbbá a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 60–61. §-ában meghatározottak alapján az Országos Széchényi Könyvtár központi költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom
egységes szerkezetbe:
I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Országos Széchényi Könyvtár
1.2. hivatalos neve: Országos Széchényi Könyvtár
1.3. rövidített neve: OSZK
1.4. idegen nyelvû elnevezése:
– angol nyelven: National Széchényi Library, Budapest, Hungary
– német nyelven: Széchényi Nationalbibliothek, Budapest, Ungarn
– francia nyelven: Biblioth Pque nationale Széchényi, Budapest, Hongrie
– spanyolul: Biblioteca Nacional Széchényi, Budapest, Hungria
– oroszul: Nacionalnaja Biblioteka im. Szecsenyi, Budapest, Vengrija
– latinul: Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana, Budapest, Hungaria
2. Székhelye:
Budavári Palota „F” épület (1014 Budapest, Szent György tér 4–6.)
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan mûködõ és gazdálkodó.
4. Szakmai besorolása: nemzeti könyvtár
5. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabályra (határozatra) való hivatkozás:
1802. november 26. alapító okmány
6. Mûködési köre: országos
7. Irányító szerv neve, székhelye:
Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
8. Az intézmény mûködési helye
Telephelyek:
Tárolóraktár 1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tárolóraktár 1037 Budapest, Törökkõ u. 5–7.
Tárolóraktár Iosephinum Digitális Tudományos Központ – 2081 Piliscsaba, Fõ út 2/A.
1956-os Intézet – Oral History Archívum – 1074. Budapest Dohány utca 74. II. emelet.
9. Közvetlen jogelõd: –
10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: nemzeti könyvtári tevékenység a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 61. §-a értelmében.
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II.
Az Országos Széchényi Könyvtár alap- és vállalkozási tevékenysége
Az Országos Széchényi Könyvtár a magyar nemzeti könyvtár, amely nyilvános könyvtárként mûködik.
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
– Nemzeti könyvtári feladatok;
– A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
– A könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme;
– Könyvtári szolgáltatások;
– Múzeumi kiállítási tevékenység;
– Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység;
– Világháló-portál szolgáltatás;
– Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás (ezen belül könyv- és könyvtártörténeti kutatások);
– Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás (ezen belül könyv- és könyvtártörténeti kutatások);
– Filozófia- és történettudományi alapkutatás (ezen belül mûvelõdéstörténeti és jelenkortörténeti kutatások);
– Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás (ezen belül mûvelõdéstörténeti és jelenkortörténeti kutatások);
– Módszertani szakirányítás;
– Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
– Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás;
– Egyéb sokszorosítás;
– Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása;
– Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai;
– Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás.
A fenti feladatokon belül különösen:
a) a sajtótermékek kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével, gyûjti, feldolgozza, megõrzi a Magyarországon
keletkezett sajtótermékeket, gyûjti az egyetemes emberi kultúra kimagasló irodalmi értékeit, a társadalom és a kultúra
fejlõdését és megismerését szolgáló alapvetõ mûveket, szakkönyvtári feladatai keretében a magyar irodalomtudomány,
a magyar nyelvtudomány, a magyar történettudomány, illetve a könyvtörténet szakirodalmát, valamint a gyûjteménye
feldolgozásához és a könyvtár használatához szükséges segédkönyveket és egyéb dokumentumokat;
b) a teljesség igényével gyûjti, feldolgozza, megõrzi a külföldön megjelent hungarikumokat;
c) gyûjti, feldolgozza, megõrzi a sajtóterméknek nem minõsülõ hungarikumokat;
d) készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiát;
e) magyar humántudományi cikkbibliográfiát szerkeszt és koordinál, egyéb bibliográfiai tevékenységet folytat;
f) gyûjteményét archiválja, és gondoskodik megfelelõ védelmérõl (könyvkötészet, restaurálás);
g) gyûjteményét elsõsorban helyben használat útján rendelkezésre bocsátja, könyvtári tájékoztatást végez, mûködteti
a Libinfo országos internetes referensz-szolgálatot;
h) tevékenységi körébe tartozó kutatásokat végez, a kutatási eredményeket publikálja;
i) végzi az alábbi központi szolgáltatásokat:
– elosztja a kötelespéldányokat;
– részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer mûködtetésében, (hazai és külföldi könyvtárközi kölcsönzés)
– kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számokat (ISBN, ISSN)
– központi lelõhely nyilvántartás(ok)at készít, országos közös katalógusokat koordinál (MOKKA–ODR, NPA),
végzi a muzeális dokumentumok országos nyilvántartását
j) részt vesz a határon túli magyarok könyvtári ellátásában, az állomány feltárásban, a könyvtárosok szakmai oktatásában; együttmûködik a digitális állományok cseréjében, hozzáférhetõvé tételében;
k) állományvédelmi és szolgáltatási célból végzi az erre kijelölt dokumentumok digitalizálását;
l) országos kompetenciaközpontként koordinálja a közgyûjteményi digitalizálási tevékenységet;
m) ellátja a kulturális örökség részét képezõ könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántartásával, továbbá a kulturális tárgyak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos szakértõi feladatokat;
n) könyvtári dokumentumokról hiteles másolatokat készít;
o) mûködteti az önálló névhasználatra jogosult Könyvtári Intézetet;
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p) végzi a világháló-portál szolgáltatással kapcsolatos feladatait: elektronikus könyvtárat tart fenn, internetes tartalomszolgáltatást végez, a könyvtárak és könyvtárhasználók számára internetes portált üzemeltet;
q) alaptevékenységi körébe tartozó területen részt vesz nemzetközi szervezetek munkájában;
r) részt vesz a nemzeti kulturális örökség részét képezõ kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerének
megvalósításában;
s) végzi a nemzeti erõforrás miniszter (továbbiakban: miniszter) által meghatározott további feladatokat.
t) ellátja a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjteménnyel kapcsolatos feladatokat;
u) mûködteti az önálló névhasználatra jogosult 1956-os Intézet – Oral History Archívumot;
Az 1956-os Intézet – Oral History Archívum az alábbi feladatokat végzi:
– a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetõvé tétele az oktatás és az ismeretterjesztés
számára, valamint publikálása szakmai fórumokon (nyomtatott és elektronikus sajtóban, hazai és nemzetközi
konferenciákon);
– az Oral History Archívum gyûjteményének folyamatos gyarapítása (életút-interjúk készítése, visszaemlékezések
gyûjtése), ezek tudományos feldolgozása, kutatók számára hozzáférhetõvé tétele, kutatási segédletek készítése.
A Könyvtári Intézet a könyvtáraknak és a könyvtári rendszernek a következõ szakmai szolgáltatásokat nyújtja:
a) akkreditált intézményként könyvtári szakemberek továbbképzése és iskolarendszeren kívüli szakképzése, vizsgaszervezés;
b) könyvtártudományi szakkönyvtár mûködtetése és információs tevékenység;
c) a könyvtárak állománygyarapítását segítõ, a hazai dokumentumról adott tájékoztatás támogatása;
d) a könyvtárak gyûjteményébõl kivont dokumentumok könyvtári rendszeren belüli hasznosításának koordinálása;
e) az országos könyvtári rendszer mûködésével, a könyvtárhasználattal és általában az olvasási kultúrával kapcsolatos
kutatás, fejlesztés;
f) a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok készítésének kezdeményezése és
koordinálása;
g) módszertani tevékenység, részvétel a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák kidolgozásában;
h) az országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése és szolgáltatása;
i) a nyilvános könyvtári jegyzék vezetése, gondozása;
j) részvétel a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyûjtésében és megõrzésében.
A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû
tevékenységeket is.
2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
A vállalkozási tevékenységbõl származó éves kiadás arányának felsõ határa a szerv módosított kiadási elõirányzatának 15%-a.
3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:
Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

180000

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

581100

Könyvkiadás

581200

Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása

581400

Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

581900

Egyéb kiadói tevékenység

591000

Film-, video-, televíziómûsor-gyártás

592000

Hangfelvétel készítése, kiadása

620000

Információ-technológiai szolgáltatás

631000

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, világháló-portál szolgáltatás

639990

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
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Szakfeladat megnevezése

722018

Szociológiai alkalmazott kutatás

722021

Filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022

Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722031

Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

722032

Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

749031

Módszertani szakirányítás

749040

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

749050

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

823000

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

842151

Nemzetközi tudományos együttmûködés

842160

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

855932

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855937

M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856099

Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

900400

Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910110

Nemzeti könyvtári feladatok

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123

Könyvtári szolgáltatások

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

910204

Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

4. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

III.
Az Országos Széchényi könyvtár mûködése
1. Az Országos Széchényi könyvtár élén fõigazgató áll, akit – pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozott idõre bíz
meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató munkáját gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Áht. 9. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozott idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel) és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
3. A Könyvtári Intézet igazgatóját pályázat útján, magasabb vezetõi beosztással, határozott idõre – a miniszter egyetértésével – a fõigazgató bízza meg (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
4. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az Országos Széchényi Könyvtár alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak.
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5. Az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési
szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az Országos Széchényi Könyvtár köteles az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez
jóváhagyás céljából felterjeszteni.

IV.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg Országos
Széchényi Könyvtár OK-6853-39/2010. számú, 2010. november 2-án kelt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. február 20.
6003-5/2012.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 51. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, továbbá a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel, az 1966-ban létrehozott Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum központi költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes
szerkezetbe:

I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1.2. hivatalos neve: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1.3. rövidített neve: MKVM
1.4. idegen nyelvû elnevezése:
angol nyelven: Hungarian Museum of Trade and Tourism
német nyelven: Ungarisches Handels- und Gastgewerbe-museum
francia nyelven: Musée hongrois du commerce et de l’hotellerie
orosz nyelven: %,>(,DF846 <J^,6 H@D(@&:4 4 (@FH4>4R>@-D,FH@D">>@(@ *,:"
2. Székhelye: 1036 Budapest, Korona tér 1.
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó
4. Szakmai besorolása: országos szakmúzeum
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5. A létrehozásról rendelkezõ jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: az intézmény azonos elnevezésû jogelõdjének létrehozásáról: A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum létesítésérõl szóló 11/1970. (K.É.16)
BkM–MM együttes utasítás; fennállását deklarálja: 8/2007. (OK 35) OKM utasítás.
6. Mûködési köre: országos
– Gyûjtõköre kiterjed a hazai kereskedelem (kis- és nagykereskedelem, áruvásárok, a nemzetközi kereskedelem,
pénzügyi kereskedelem, biztosítás és szerencsejáték), a vendéglátóipar (szállodaipar, egyéb vendéglátó-ipari helyek), valamint a turizmus, idegenforgalom történetének kulturális javaira.
– Gyûjtõterülete az egész ország és – nemzetközi egyezmények figyelembe vételével – a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek.
7. Irányító szerv neve, székhelye:
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
8. Az intézmény mûködési helye
Telephelyek:
Külsõ raktár: 1222 Budapest, Nagytétényi út 48.
9. Jogszabályban meghatározott közfeladat: örökségvédelem – múzeumi tevékenység, a muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alap- és vállalkozási tevékenysége
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele, valamint
mindezek kiállításokon és más formákban történõ bemutatása, a közmûvelõdést segítõ hasznosítása.
b) Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését, a formális és nem formális oktatás céljait, és a szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
c) Szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, szakmai adatbázisok
készítése, a tudományos eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történõ közzététele; a külsõ kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat mûködtetése.
d) Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben.
e) Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel, és
cserekapcsolatok kialakítása.
f) Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örökségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kulturális javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés
a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
g) A gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. az irányító szerv felkérése alapján végzett, a
tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
h) Részvétel a múzeum tudományos témáival összefüggõ konferenciákon, a közép- és felsõfokú oktatásban, valamint
a muzeológus-képzésben és továbbképzésben, konferenciák szervezése.
i) Közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati és propaganda-munka (beleértve a szórólapok, kiállítási leporellók, plakátok, ajándéktárgyak, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését).
j) Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése és folyamatos bõvítése.
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Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatként ellátandó:
a) A gyûjtõkörébõl következõ speciális szakmai területeken országos kompetencia központ kialakítása és mûködtetése, a szakkérdésekben érintett más muzeális intézmények támogatása és a velük való tudományos és szakmai együttmûködés elõsegítése érdekében, beleértve a vonatkozó szakmai feladatok országos szintû koordinálását, a szakmai tanácsadást és segítségnyújtást.
b) Az intézmény gyûjtõköréhez illeszkedõ magángyûjteményekkel való szoros együttmûködés kiépítése, közös kiállítások és kutatási programok megvalósítása céljából, továbbá adatbázis építése és mûködtetése azok elérhetõ adatainak
felhasználásával.
Ellátja továbbá a nemzeti erõforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott és alaptevékenységi körébe utalt további feladatokat.
A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû
tevékenységeket is.
2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:
Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

910201

Múzeumi gyûjteményi tevékenység

910202

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

910204

Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

856099

Egyéb oktatási kiegészítõ tevékenység

855931

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935

Szakmai továbbképzések

910123

Könyvtári szolgáltatások

581100

Könyvkiadás

581900

Egyéb kiadói tevékenység

5. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység

III.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum mûködése
1. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum élén igazgató áll, akit – nyilvános pályázat alapján – a miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozott idõre bíz meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
2. Az igazgató munkáját gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Áht. 9. § (1) bekezdésének c) pontja, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a miniszter – az igazgató javaslatára – pályázat
útján határozott idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), és gyakorolja
felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja felette.
3. Az igazgatóhelyettest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján, határozott idõre az igazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
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4. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak.
5. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a
szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum köteles az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészíteni és a miniszternek jóváhagyás céljából felterjeszteni.

IV.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzése napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2010. november 2-án kelt, OK-6853-11/2010. iktatószámú alapító okirata
hatályát veszti

Budapest, 2012. február 20.
228-2/2012.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Petõfi Irodalmi Múzeum alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
51. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, továbbá a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki:

I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Petõfi Irodalmi Múzeum
1.2. hivatalos neve: Petõfi Irodalmi Múzeum
1.3. rövidített neve: PIM
angol nyelven: Petõfi Literary Museum
német nyelven: Literaturmuseum Petõfi
orosz nyelven: Lityeraturnij Muzej im. Petõfi
2. Székhelye: H-1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó
Szakmai besorolása: országos múzeum
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4. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: Népmûvelési Közlöny, 1954. április 9.
5. Mûködési köre: országos
– Gyûjtõköre kiterjed a magyar irodalom egészének tárgyi, képi (képzõmûvészeti, fotó, video és film), valamint
kéziratos és nyomtatott, illetve könyvformában található emlékeire, illetve hangzó dokumentumaira;
– gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével –
a szomszédos országok, valamint a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek.
6. Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
7. Az intézmény mûködési helye
Telephelyek:
Közérdekû muzeális gyûjtemény:
– Kassák Emlékmúzeum
Közérdekû muzeális kiállítóhely:
– Ady Emlékmúzeum
– Jókai Emlékszoba
Egyéb:
– Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet
– Magyar Könyv és Fordítástámogatási Iroda

H–1033 Budapest, Fõ tér 1.
H–1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6.
H–1121 Budapest, Költõ u. 21.
H–1016 Budapest, Piroska u. 11.
H–1146 Budapest, Hermina út 57–59.

8. Jogszabályban meghatározott közfeladat: örökségvédelem – múzeumi tevékenység a muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.
A Petõfi Irodalmi Múzeum alap- és vállalkozási tevékenysége
1. Alaptevékenysége:
– a gyûjtõkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyûjtése, raktári megõrzése, mûtárgyak kölcsönzése, visszasorolása, szakszerû nyilvántartása, kezelése, revíziója, állagmegóvása és védelme, restaurálása; továbbá tudományos feldolgozása és rendezése, mindezek kiállításokon és más formákban történõ bemutatása, a köz
mûvelõdését segítõ hasznosítása;
– a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, illetve véleményezése; közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;
– a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés, véleményezés;
– a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység;
– szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, szakmai adatbázisok
készítése, a tudományos eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történõ közzététele; a múzeum tudományos témáival összefüggõ konferenciákon elõadások tartása;
– a külsõ kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat mûködtetése;
– részvétel a közép- és felsõfokú oktatásban, a muzeológus-képzésben és továbbképzésben; valamint a felnõttoktatásban, élethosszig tartó tanulás szervezésében, az önkéntes koordinátor képzésben;
– szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, elõadások szervezése és befogadása;
– a Károlyi-palota adottságait kihasználó, széleskörû kulturális és közmûvelõdési tevékenység folytatása, az intézmény jellegének megfelelõen az élõ magyar irodalom rendezvényeinek és az ahhoz közel álló képzõmûvészeti,
zenei, színházi eseményeknek szervezése.
Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt kulturális és közmûvelõdési feladatai:
– jelentõs irodalmi évfordulók, megemlékezések, szerzõi esetek, felolvasások, irodalmi mûsorok, könyvbemutatók, koncertek, felolvasószínpad, rendhagyó irodalomórák és irodalmi vetélkedõk, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri rendezvények tartása;
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– együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar
irodalmat külföldön bemutató intézményekkel, tudományos mûhelyekkel, alkotókkal, mindenekelõtt a határon
túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom külföldi fesztiválokon való megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elõsegítése;
– a hazai és a nemzetközi magyar irodalmi muzeológiai tevékenység, valamint az irodalmi emlékházakkal kapcsolatos szakmai feladatok országos szintû koordinálása, szakmai tanácsadás, a szakmai szervezetek tevékenységének támogatása,
– a Digitális Irodalmi Akadémia mûködtetése, élõ és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, közéleti
és mûfordítói) életmûvének forrásértékû, szerzõi jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói
szerzõdéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmû gondozása, valamint a Digitális Irodalmi
Akadémia tagjaival való kapcsolattartás;
– közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati és propaganda-munka különbözõ hordozókon;
– alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár mûködtetése;
– a Móricz Zsigmond irodalmi és a Babits Mihály mûfordítói ösztöndíj-pályázatok lebonyolítása.
A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû
tevékenységeket is.
A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet által ellátott feladatok:
– a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek a vizsgálata;
– írásos és videó adatbázisok, dokumentációk készítése, gyûjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fõ
kutatási témaköreibe vágó területekrõl;
– az Intézet kutatási témaköreibe vágó mûveknek, ill. az Intézetben folyó kutatások eredményeinek a megjelentetése kiadványok és könyvek formájában;
– folyamatos együttmûködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel, közös kutatások beindítása és hazai, ill. nemzetközi konferenciák, mûhelybeszélgetések szervezése.
A Magyar Könyv és Fordítástámogatási Iroda által ellátott feladatok:
– a kortárs és klasszikus szépirodalom, szakmai tudományos mûvek, ismeretterjesztõ munkák közreadásának, illetve idegen nyelvû fordításának, hazai és külföldi megjelenésének szervezése és pályázati úton történõ támogatása;
– pályázatok kiírása, bonyolítása, ellenõrzése, külföldi székhelyû kiadók pályáztatása;
– folyamatos együttmûködés a nemzetközi könyvszakmai szervezetekkel, bemutatók, rendezvények szervezése;
– a magyar irodalom külföldi marketingtevékenységével összefüggõ feladatok (könyvvásárokon való részvétel,
magyar és idegennyelvû irodalmi honlapok fenntartása és frissítése, kiadványok készítése, írók utaztatása, mûfordítóknak olvasópéldányok küldése).
2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A vállalkozási tevékenységbõl származó éves kiadás arányának felsõ határa a szerv módosított kiadási elõirányzatának 15%-a.
3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:
Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

910201

Múzeumi gyûjteményi tevékenység

910202

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

910204

Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

2464

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szakfeladat száma

15. szám

Szakfeladat megnevezése

855931

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933

Foglalkoztatást elõsegítõ képzések

855935

Szakmai továbbképzések

855937

M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856099

Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123

Könyvtári szolgáltatások

581100

Könyvkiadás

581900

Egyéb kiadói tevékenység

722021

Filozófia- és történettudományi alapkutatás

841163

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés

5. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység

III.
A Petõfi Irodalmi Múzeum mûködése
1. A Petõfi Irodalmi Múzeum élén fõigazgató áll, akit – pályázat alapján – a nemzeti erõforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozott idõre bíz meg, illetve
vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató munkáját gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Áht. 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat
útján határozott idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel) és gyakorolja
felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
3. A fõigazgató-helyetteseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és vonja vissza megbízásukat (szükség esetén
nevezi ki és menti fel õket), valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
4. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Petõfi Irodalmi Múzeum alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó közalkalmazottak.
5. A Petõfi Irodalmi Múzeum szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a
belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A Petõfi Irodalmi Múzeum köteles az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás
céljából felterjeszteni.

IV.
Petõfi Irodalmi Múzeum jogutódlása
A Magyar Könyv Alapítvány 2011. október 12-i megszûnését követõen a Petõfi Irodalmi Múzeum feladatai bõvültek
az alapítványtól átvett feladatokkal.
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V.
Záró rendelkezések
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2010. november 2-án kelt, OK-6853-45/2010 iktatószámú alapító okirat a hatályát veszti.
Budapest, 2012. február 13.
6511/2012.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofit Kft. 2011. évi mérlege
Statisztikai számjel: 14006487 9001 57201
Cégjegyzékszáma: 01-09-884398
A vállalkozás megnevezése: Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
A vállalkozás címe, telefonszáma: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B., 314-0663
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Egyszerûsített éves beszámoló mérlege
Adatok E Ft-ban
ESZKÖZÖK
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
B) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
C) Aktív idõbeli elhatárolások
ÖSSZESEN:

Elõzõ év
(2010. december 31.)

62 556
1 573
60 983
10 440
–
5 987
4 453
37 867
110 863

Tárgyév
(2011. december 31.)

87 978
17 233
70 745
52 502
791
6 794
44 917
585
141 065
Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK
D) Saját tõke
I. Jegyzett tõke
IV. Eredménytartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E) Céltartalékok
F) Kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív idõbeli elhatárolások
ÖSSZESEN:

Elõzõ év
(2010. december 31.)

58 523
3 000
45 897
9 626
–
33 519
33 519
18 821
110 863

Tárgyév
(2011. december 31.)

60 366
3 000
55 523
1 843
–
51 745
51 745
28 954
141 065
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Egyszerûsített éves eredménykimutatás (összköltségeljárással)
Adatok E Ft-ban
ESZKÖZÖK

I. Értékesítés nettó árbevétele

Elõzõ év
(2010. december 31.)

Tárgyév
(2011. december 31.)

72 131

80 838

–

17 827

505 945

471 417

44

28

IV. Anyagjellegû ráfordítások

102 741

110 607

V. Személyi jellegû ráfordítások

393 872

431 063

6 198

16 906

VII. Egyéb ráfordítások

65 433

17 341

VII. sorból: értékvesztés

264

764

9 832

–5 835

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

23

61

IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

337

–

B) Pénzügyi mûv. eredménye

–314

61

C) Szokásos vállalk. eredmény

9 518

–5 774

124

7 642

–

–

124

7 642

9 642

1 868

16

25

F) Adózott eredmény

9 626

1 843

G) Mérleg szerinti eredmény

9 626

1 843

II. Aktivált saját teljesítmények
III. Egyéb bevételek
III. sorból: visszaírt értékvesztés

VI. Értékcsökkenési leírás

A) Üzemi tevékenység eredménye

X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D) Rendkívüli eredmény
E) Adózás elõtti eredmény
XII. Adófizetési kötelezettség – társasági adó

Egyszerûsített éves közhasznú beszámoló eredménykimutatása
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
(2010. december 31.)

Tárgyév
(2011. december 31.)

1

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)

572 452

568 862

2

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

500 699

441 500

3

a) alapítótól

500 650

441 500

4

b) központi költségvetésbõl

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) társadalombiztosítótól

7

e) egyéb, ebbõl 1%

8

2. Pályázati úton elnyert támogatás

9

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

10

4. Tagdíjból származó bevétel

11

5. egyéb bevétel

12

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)

49
5 080

1 789

66 383

71 916

290

35 830
17 827
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Sorszám

A tétel megnevezése

13

a) saját termelésû készletek állományváltozása

14

b) saját elõállítású eszközök aktivált értéke

15

B) Vállalkozási tevékenység bevétele

16

2467

Elõzõ év
(2010. december 31.)

Tárgyév
(2011. december 31.)

17 827
5 748

8 923

C) Összes bevétel (A+B)

578 200

577 785

17

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

565 838

567 562

18

1. Anyagjellegû ráfordítások

101 929

109 324

19

2. Személyi jellegû ráfordítások

392 394

424 417

20

3. Értékcsökkenési leírás

6 136

16 637

21

4. Egyéb ráfordítások

65 068

17 184

22

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

23

6. Rendkívüli ráfordítások

24

E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

25

1. Anyagi jellegû ráfordítások

26

2. Személyi jellegû ráfordítások

27

3. Értékcsökkenési leírás

28

4. Egyéb ráfordítások

29

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

30

6. Rendkívüli ráfordítások

31

F) Összes ráfordítás (D+E)

32

G) Adózás elõtti eredménye (B–E)*

33

H) Adófizetési kötelezettség

34
35

311
2 720

8 355

812

1 283

1 478

6 647

62

269

365

156

3
568 558

575 917

3 028

568

16

25

I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)

3 012

543

J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D)

6 614

1 300

Tájékoztató adatok
36
37
38
39

A) Személyi jellegû ráfordítások

431 064

1. Bérköltség

327 303

ebbõl megbízási díjak

27 167

tiszteletdíjak

1 707

40

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések

19 868

41

3. Bérjárulékok

83 893

42

B) A szervezet által nyújtott támogatások

43

C) Továbbutalási céllal kapott támogatás

44

D) Továbbutalt támogatás

* Közhasznú, kiemelkedõen közhasznú besorolással rendelkezõ társaság esetén (C. f.)

Aranyos Károly s. k.,
ügyvezetõ igazgató

2468

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

15. szám

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmény 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
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
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet

Óvodavezető

A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bajánsenye, Kercaszomor,
Kerkáskápolna,
Magyarszombatfa és
Velemér Községi
Önkormányzatok
Képviselő-testületei

Pöttömsziget Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde
9944 Bajánsenye,
Vörösmarty u. 6.

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
Pbhi: 2012. júl. 12.
Az intézményvezetői
megbízást a fenntartó

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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9944 Bajánsenye,
Vörösmarty u. 13/A.

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Csodakút Óvoda
1211 Budapest,
II. Rákóczi F. u. 110.

2469
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önkormányzatok
képviselő-testületei adják,
együttes ülésükön – minősített többséggel – hozott
határozattal.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók. A fenntartók lakást
biztosítani nem tudnak.
A pályázathoz csatolni
kell: 30 napnál nem régebbi b., szakmai ön., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal
és a munkakör megnevezésével: „Óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Körjegyzőség Bajánsenye
9944 Bajánsenye,
Vörösmarty u. 13/A.
óvodavezető-helyettes
Lf: szakmai munka.

Főiskola, óvodapedagógusi v., vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett
öt év szgy., magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 30.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai ön., motivációs levél.
A pályázathoz csatolni
kell: b., om.
A pályázat benyújtásának
módja: elektronikus úton
Holubné Dér Ilona
részére a
csodakut1@csepeloszi.hu
e-mail címen keresztül.
f: Holubné Dér Ilona
Tel.: 427-0709
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Csönge Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9513 Csönge,
Dózsa Gy. u. 23.

Weöres Sándor Óvoda
Csönge
9513 Csönge,
Dózsa György u. 10.

Felsőfokú óvodapedagógusi v., pedagógus-munkakörben szerzett öt év
szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési
határidő lejártát követő
30 napon belül, ill. az azt
követő első testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om., b.
Pc: Baranyai Ernő
polgármester
9513 Csönge,
Dózsa György u. 23.
Tel./fax: (95) 395-001

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Árpád Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Árpád u. 5.

Főiskola, a Közokt. tv.
18. § (1) bekezdése szerinti óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógusi
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy. a Közokt. tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerint,
magyar állampolgár, vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
ill. bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
pedagógus-szakvizsga,
magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

ÁEI: azonnal.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 26.
Pehi: 2012. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt. törvényben, a Korm. rendeletben
meghatározott szervezetek
véleményezik. A véleményezést követően a pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság
javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Közgyűlése dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a
kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.

Lf: az óvodavezető felelős
az intézményben és annak
tagintézményében az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért.
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A pályázathoz csatolni
kell: szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (három példányban), iskolai végzettséget, szakképzettséget,
szakvizsgát tanúsító om.,
b., szgy. igazolása,
nyilatkozat, hogy
hozzájárul-e pályázata
nyílt ülésen történő tárgyalásához, nyilatkozat, hogy
hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy
hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott
véleményezők részére
pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal:
(10055/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva,
vagy személyesen:
Mazzag Károlyné dr.
Fejér megye,
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
f: Mazzag Károlyné dr.
Tel.: (22) 537-189
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/
onkormanyzat/karrier:
2012. jún. 26.
Polgármesteri Hivatal
NKI internetes honlap.
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Timár Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4466 Tímár,
Szabadság u. 100.

2

Timári Napközi Otthonos
Óvoda
4466 Timár,
Lehel u. 17.
Lf: a napközi otthonos
óvoda mint közoktatási
intézmény vezetése, szakszerű, törvényes és takarékos működtetése, a beosztott munkavállalók irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása.

Tiszaföldvár Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Belterületi Óvoda
5430 Tiszaföldvár,
Szondi v. út 6/A.

3
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Felsőfokú szakirányú
iskolai v. + közoktatási
vezetői szakképesítés,
óvodapedagógusi munkakörben legalább ötéves
szakmai tapasztalat,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig, határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról Tímár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: szakmai ön., om.,
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések, b., nyilatkozat arról,
hogy személyes adatainak
a pályázati eljárással öszszefüggő kezeléséhez
hozzájárul, valamint arról,
hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, továbbá, hogy
nyertes pályázóként törvényben meghatározott
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban tértivevénnyel való átadásával.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvodavezető”.
Pc: Timár Község
Önkormányzata
4466 Timár,
Szabadság u. 100.
f: Tel./fax: (42) 370-224
e-mail:
timarph@eszaknet.hu

A Közokt. tv. 18. §
(1) bekezdése alapján
nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
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Lf: az intézmény színvonalas szakmai munkájának,
gazdálkodásának vezetése,
szervezése, irányítása,
ellenőrzése. Az intézmény
működését érintő pályázati
lehetőségek figyelése,
pályázatok készítése. Az
intézmény által ellátott
alapfeladat: óvodai nevelés.

az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt. tv.
17. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt – felsőfokú
iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év – a Közokt.
tv. 18. § (6) bekezdésében
meghatározott kivétellel –
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás,
büntetlen előélet,
nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé.

zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén a Kjt.
21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével –
három hónap próbaidő
kikötésével.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 33 nap,
amely 2012. aug. 8-a
(szerda).
Pehi: 2012. szept. 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdés alapján összehívott bizottság véleményezi
2012. aug. 19. (szerda).
A fenntartó a közoktatási
intézmény vezetőjének
megbízása előtt beszerzi a
Közokt. tv. 102. § (3), ill.
a rendelet 5. § (9) és
(11) bekezdéseiben szereplő véleményező szervek véleményét 2012.
szept. 7-ig (péntek).
Illetmény, juttatás:
a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésről
szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény
57. § (1) bekezdés b) pontja, a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a
Korm. rendelet 14/C. §-a
alapján kerül megállapításra.
A pályázathoz csatolni
kell: személyes adatokat is
tartalmazó részletes szakmai ön, om., b., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, hogy a pályázata
elbírálásával kapcsolatos
napirendi pont nyilvános
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ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, papíralapon, A4-es formátumban,
ajánlott küldeményként
postai úton, egy eredeti és
egy másolati példányban,
„Belterületi Óvoda óvodavezetői pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Tiszaföldvár város
jegyzője
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.
f: Hegedűs István polgármester, vagy
Hajós Attiláné dr. Szalma
Katalin címzetes főjegyzőnél
Tel.: (56) 470-017 telefonon vagy
a szervezes.foldvar@
externet.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a megfelelő pályázó hiányában a
pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.
Tiszakanyár Község
Önkormányzata
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 37.

Óvodavezető
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 2.
Lf: az irányadó jogszabályokban az óvodavezető
feladatkörére meghatározott feladatok ellátása.

Szakirányú főiskolai v.,
óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett öt év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: intézményvezetői
munkakörben szerzett
szgy. (1–3 év vezetői tapasztalat).

ÁEI: azonnal.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig, határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtási határidőt követően
Tiszakanyár Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
bírálja el.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó megbízása esetén
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal,
valamint a beosztás megnevezésével: „Óvodavezető” megjelöléssel ellátva,
vagy személyesen:
Háda Krisztián Sándor
részére kell benyújtani
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 37.
Pc: Tiszakanyár Község
Önkormányzata
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 37.
f: Háda Krisztián Sándor
Tel.: (45) 469-001
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Kelet-Magyarország megyei napilap.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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3

4

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

József Nádor Általános
Iskola
8087 Alcsútdoboz,
Szabadság út 105.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett öt év
feletti szgy., büntetlen
Lf: a József Nádor Általános előélet, magyar állampolIskola vezetése a Közokt. tv. gárság, cselekvőképesség,
54. § és az
„B” kategóriás jogosít-

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 30-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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55. § (2) bekezdése alapján. Az alapító okiratban
meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának
biztosítása. Az intézmény
tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása
és ellenőrzése. Az intézmény szakmai vezetése, a
munkáltatói jogkörök gyakorlása.

3

vány, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: 2012. aug. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben meghatározott
határidők figyelembevételével kerül sor.
A vezetői megbízásról
a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati
Társulás, Társulási
Tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: om., szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, b., adatvédelmi nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt
személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a kormányrendeletben
meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal:
(172/7/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével: „Igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás
2060 Bicske,
Kossuth tér 14/B.
f: intézményvezető
Tel.: (22) 353-168
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jún. 25.
A társulás önkormányzatainál helyben szokásos
módon.
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger,
Kossuth Lajos u. 9.

Arany János Általános
Iskola, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Iskola u. 3.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlás és döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Főiskola, Tanárképző
Főiskolán szerzett tanári
szakképesítés,
szgy. – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló, ill.
a megbízással egyidejűleg
létesítendő határozatlan
időre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet.
Előny: vezetői tapasztalat,
gyógypedagógiai v.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 24.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetőjének -- a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: om., b., legalább öt év
feletti szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr., amely
tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: posti úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(12-35/2012/210.), valamint a beosztás megneve-
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zésével: „Igazgató” ellátva
kell benyújtani, vagy személyesen: Benedek István
a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetője részére,
Heves megye, 3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
f: Darvas Attila a Heves
megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa
Tel.: (36) 521-343
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jún. 25.
helyben szokásos módon,
az intézmény honlapján
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat benyújtása két nyomtatott, összefűzött példányban és egy
CD lemezen történik.
Magyarbánhegyes
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5667 Magyarbánhegyes,
Jókai u. 38.

Kossuth Lajos Általános
Iskola és Óvoda
5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth u. 58.
Lf: az irányadó jogszabályoknak megfelelően az
általános iskola szakszerű
és törvényes működtetése,
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: egyetem, közoktatási vezető pedagógusszakvizsga, közoktatási
intézmény magasabb vezetői tapasztalat – legalább öt év feletti vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 27.
Pehi: 2012. aug. 13.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, szgy.
igazolására vonatkozó
om., b., nyilatkozat, hogy
a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
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szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó beleegyezik-e a vezetői megbízás adásának nyilvános
ülésen való tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal:
(981/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Magyarbánhegyes
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5667 Magyarbánhegyes,
Jókai u. 38.
f: Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester
Tel.: (68) 480-000
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.magyarbanhegyes.hu
2012. jún. 27.
helyben szokásos módon:
2012. jún. 27.
A munkáltatóval
kapcsolatban további információt a
www.magyarbanhegyes.hu
honlapon szerezhet.
Kerecsend Község
Önkormányzata
3396 Kerecsend,
Fő út 55.

Magyary Károly Általános
Iskola
3396 Kerecsend,
Bereksori u. 2.

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

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: b., szakmai ön.,
hiteles om., vpr.,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Kerecsend Község
Önkormányzatának polgármestere
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3396 Kerecsend,
Fő út 55.
f: Tel.: (36) 550-320
Kóka Község
Önkormányzata
2243 Kóka,
Dózsa György út 1.

Kossuth Lajos Általános
Iskola
2243 Kóka,
Dózsa György út 3.
Lf: a Kossuth Lajos Általános Iskola szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás.
A munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény működtetésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv
hatáskörébe.

Csapi–Zalaújlak Községek
Intézményfenntartó
Társulása
8755 Csapi,
Arany János u. 18.

Térségi Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola
és Kollégium
8755 Csapi,
Petőfi u. 5–7.
Lf: a Közokt. tv. 54. §
(1) bekezdés és 55. §
(2) bekezdés szerint.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: felsőfokú képesítés, közoktatás vezetői
szakképesítés.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű jó csapatmunka, kommunikációs
képesség, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 27.
Pehi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: vpr. szakmai ön.,
szakképzettség meglétét
igazoló dokumentumok
hiteles másolata, b., nyilatkozat személyes adatkezelésre.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal:
(176/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével: „általános iskola igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Kóka Község
Önkormányzata
2243 Kóka,
Dózsa György út 1.
f: Juhász Ildikó
Tel.: (20) 203-8451
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.koka.hu honlapon
szerezhet.

Főiskola, közoktatásvezetői szakvizsga,
felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások), „B” kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, legalább ötéves pedagógus-munkakörben

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
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szerzett szgy., öt év vezetői gyakorlat, magyar
állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 6.
Pehi: 2012. aug. 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag törvényben előírt
véleményezési határidejét
követően az intézményfenntartó társulás dönt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: legalább öt év szgy-t
igazoló ön., om., vpr.,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul, hogy
a pályázat elbírálásában
részt vevők a pályázat
tartalmát megismerhetik és
a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati elbírálással öszszefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
30 napnál nem régebbi b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal:
(1055/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével: „Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Kollégium igazgató” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Csapi–Zalaújlak
Községek Intézményfenntartó Társulása,
8755 Csapi,
Arany János u. 18.
f: Dr. Tóth László polgármester
Tel.: (30) 216-4728
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.csapi.hu
2012. júl. 3.
www.zalaujlak.eoldal.hu
2012. júl. 3.
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Nyírtét Község
Önkormányzata
4554 Nyírtét,
Petőfi út 3.
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Nyírtéti Bónis Sámuel
Általános Iskola, Egységes
Óvoda és Bölcsőde,
Pedagógiai Szakszolgáltató
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4554 Nyírtét,
Szabadság u. 41.

Főiskola, általános iskolai
tanári v., pedagógus-szakvizsga, vagy azzal egyenértékű közoktatás vezetői
szakvizsga, pedagógusmunkakörben szerzett
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: vezetői tapasztalat
– legalább öt év feletti
vezetői tapasztalat,
ha a pályázó szerepel a
Közokt. tv. 101. § szerinti
Országos Szakértői Névjegyzékben.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 29.
Pehi: 2012. aug. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag törvényben előírt
véleményezési határidejét
követően Nyírtét Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete a következő ülésén bírálja el a pályázatokat és hozza meg döntését.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: szakmai ön., vpr.,
szakmai helyzetelemzés,
fejlesztése elképzelése,
om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
az elbírálásban részt vevők
teljes mértékben megismerhetik és személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja:
személyesen: Révész Dezső polgármester
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
4554 Nyírtét, Petőfi u. 3.
f: Révész Dezső polgármester
Tel.: (42) 548-000
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Lf: az intézmény irányítása
és képviselete a vonatkozó
jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító
rendelkezések szerint.
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása.
A magasabb vezető felelős
az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért.
Gyakorolja a munkáltatói
jogokat, dönt az intézmény
működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe. Magasabb vezetői (intézményvezető) megbízással
kapcsolatos feladatok ellátása, iskolaigazgatói feladatok közvetlen ellátása,
valamint az egyéb
alintézmények vezetésével
kapcsolatos, az intézmény
SZMSZ-ében meghatározott feladatok.
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Nyírpilis Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
4376 Nyírpilis,
Fő út 22.
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Nyírpilis Község Általános
Iskola-Óvoda, Községi és
Általános Iskolai Könyvtár
4376 Nyírpilis,
Károlyi u. 28–30.

Főiskola, pedagógus-szakvizsga, vezetői munkakörben szerzett – legalább
10 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatás, magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: vezetői gyakorlat –
legalább 10 év feletti vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 20.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi véleményezést követően a Képviselő-testület az
első rendes ülésén, legkésőbb a fenti határidőig
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: szakmai ön., om., az
elfogadott pedagógiai
programot alapul vevő
szakmai program, vezetési
koncepció, b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban
részt vevők teljes körűen
megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a munkakör megnevezésével:
„Igazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen: Nyírpilis Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4376 Nyírpilis, Fő út 22.
Pc: Nyírpilis Község Önkormányzata
4376 Nyírpilis, Fő út 22.
f: Dr. Fekete Erzsébet
Tel.: (42) 510-225
A pályázat további megjelenésének helye:
www.nyirpilis.hu

Lf: az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti
szabályzat nem utal más
hatáskörébe.
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Szeghalom Város
Önkormányzata
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.

2

Péter András Gimnázium
és Szigeti Endre
Szakképző Iskola
5520 Szeghalom,
Dózsa Gy. u. 2.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelő –
működtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.
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Egyetemi szintű tanári v.
és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének
kikérése után a pályázatokat Szeghalom Város
Képviselő-testülete
bírálja el. Felhatalmazza
a polgármester a további
szükséges intézkedések
megtételére.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai ön.,
személyi adatlap, om., b.,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a
pályázati dokumentációt,
vpr., fejlesztési elképzelések.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
Macsári József polgármester részére.
Pc: Szeghalom Város Önkormányzata
Macsári József polgármester
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.
f: Macsári József polgármester
Tel.: (66) 371-611
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A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Szeghalom város honlapja:
www.szeghalom.hu,
Sárrét TV Szeghalom.
Tiszabő Község
Önkormányzata
5232 Tiszabő,
Fő u. 47.

Tiszabői Általános Iskola
5232 Tiszabő,
Május 1. u. 1–3.
Lf: iskolaigazgatói feladatok ellátása (különösen a
nevelő munka szervezése,
ellenőrzése, a közoktatási
törvényben meghatározott
feladatok ellátása).

Főiskola, pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges főiskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
büntetlen előélet, magyar
állampolgárság, legalább
öt év vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2012. dec. 1.
A vezetői megbízás 2017.
nov. 30-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való
megjelenéstől számított
90 nap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Tiszabő
Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete
a pályázat benyújtási határidejét követő képviselőtestületi ülésen bírálják el
a benyújtott pályázatokat.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: b., közjegyző által
hitelesített om., nyilatkozat
az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat tartalma
harmadik személlyel közölhető, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a munkakör megnevezésével:
„Iskolaigazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani, vagy szemé-
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lyesen:
Farkas Barnabás polgármester
5232 Tiszabő, Fő u. 47.
Pc: Tiszabő Község
Önkormányzata
5232 Tiszabő,
Fő u. 47.
f: Farkas Barnabás polgármester
Tel.: (56) 337-000
Tiszakanyár Község
Önkormányzata
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 37.

Hunyadi Mátyás Általános
Iskola
4493 Tiszakanyár,
Fő út 23.
Lf: a Közokt. tv. 54. §-a
szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti
feladatok ellátása.

Szakirányú főiskolai v.,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, pedagógus-munkakörben szerzett öt év feletti szakmai tapasztalat,
büntetlen előélet, magyar
állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Előny: intézményvezetői
munkakörben szerzett
szgy. (egy-három év vezetői tapasztalat).

ÁEI: azonnal.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a benyújtási határidőt
követően Tiszakanyár
Község Önkormányzati
Képviselő-testülete bírálja
el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket is részletező vpr., om., b., nyilatkozat arról, hogy a pályázó
személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pá-
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lyázati adatbázisban szereplő azonosító számmal,
valamint a beosztás megnevezésével: „Iskolaigazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
Háda Krisztián Sándor
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 37.
Pc: Tiszakanyár Község
Önkormányzata
4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 37.
f: Háda Krisztián Sándor
Tel.: (45) 469-001
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
Kelet-Magyarország megyei napilap.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Főiskola, logopédusgyógypedagógus szakképesítés, vagy gyógytestnevelő szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, ill.
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a szakképesítésnek
megfelelő munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy., büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
„B” kategóriás jogosítvány, számítógépes ismeretek.
Előny: legalább ötéves
vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: 2012. szept. 12.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben meghatározott
határidők figyelembevételével kerül sor. A vezetői
megbízásról a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás,
Társulási Tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: om., szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési

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

Bicskei Kistérség
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata ellátási
területéhez tartozó intézmények
2060 Bicske,
Rózsa u. 1.
Lf: a Pedagógiai Szakszolgálat vezetése, az alapító
okiratban meghatározott
alaptevékenység és egyéb
kiegészítő tevékenység
ellátásnak biztosítása.
Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása.
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elképzeléssel, b., adatvédelmi nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt
személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a kormányrendeletben
meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal:
(170/9/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével: „Igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati
Társulás
2060 Bicske,
Kossuth tér 14/B.
f: Kaliczáné Szalai Katalin
megbízott intézményvezető
Tel.: (70) 605-1688
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jún. 25.
A társulás önkormányzatainál helyben szokásos
módon.
Budapest XII. Kerület
Hegyvidék
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.

Svábhegyi Bölcsőde
1121 Budapest,
Mártonhegyi út 4.
Lf: gondoskodik az alapító
okiratban előírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott
követelmények teljesítéséről, felelős a gyermekek
ellátásának megszervezéséért, az intézmény szabályszerű működéséért,
gyakorolja a munkáltatói

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének 1. rész 2/B. pontjában előírt felsőfokú
képesítés, legalább öt év
felsőfokú végzettséget,
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő,
a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy.,

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetői megbízás
2015. okt. 31-ig három
évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony, az
intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén
– a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – három hónap próbaidő kikötésével.
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jogokat, szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai
munkáját, kidolgozza és
elkészíti a jogszabályokban
és a fenntartó által előírt
szabályzatokat, terveket,
szakmai programokat,
elkészíti a Bölcsőde éves
költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.
Az állás magasabb vezetői
megbízatás, így annak
betöltője a kinevezése
szerinti kisgyermeknevelői
munkaköre mellett látja el
a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatokat.

3

magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.
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A közalkalmazott által
betöltendő munkakör:
kisgyermeknevelő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő elsődleges
közzétételtől számított
30. nap.
Pehi: legkésőbb a megbízás kezdetét megelőző
képviselő-testületi ülés.
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Kjt.-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: szakmai ön., b., hitelesített om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati eljárásban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy a
gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
nyilatkozatot arról, hogy a
Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
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3/A. §-a szerint nem áll
cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban kell
elküldeni.
Pc: Budapest XII. Kerület
Hegyvidék Önkormányzata Népjóléti Iroda
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
f: Varga Mária
Tel.: 224-5900/388-as
mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. aug. 16.
Ostffyasszonyfa Község
Önkormányzata
9512 Ostffyasszonyfa,
Kossuth Lajos u. 40.

Petőfi Sándor Általános
Művelődési Központ
9512 Ostffyasszonyfa,
Március 15. tér 3.

Főiskola, pedagógus v.,
pedagógiai gyakorlat –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 11.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, om., b.,
személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell
benyújtani.

Kocsér Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2755 Kocsér,
Szent István tér 1.

Kocséri Általános Művelődési Központ
2755 Kocsér,
Kossuth Lajos u. 16.

Az ÁMK alapító okiratában meghatározott alapfeladatok ellátására megfelelő felsőfokú (főiskolai)
v. és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga vagy
azzal egyenértékű szakképzettség,
szakmai gyakorlat – legalább öt év szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, közalkalma-

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
PehI: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.

Lf: ÁMK igazgató, aki
egyidejűleg ellátja az
ÁMK Községi Könyvtár
intézményegység igazgatói, továbbá közművelődési feladatait is.
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Kunszentmiklós Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

2

Napsugár Bölcsőde
6090 Kunszentmiklós,
1387/13. hrsz.
Lf: az intézmény felelős
vezetése, irányítása,
munkáltatói jogkör gyakorlása, magas színvonalú
szakmai munka biztosítása,
szervezése, ellenőrzése,
jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok
felelősségteljes ellátása,
szabályzatok, szakmai
programok kidolgozása,
szakszerű és törvényes
működés belső feltételeinek megteremtése,
személyi és tárgyi feltéte-
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zotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
(könyvtárosi) munkakörbe
kinevezhető.
Előny: intézményvezetői
gyakorlat.

és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om., szgy. igazolása, hozzájáruló nyilatkozat
a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséről, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat elnyerése esetén
nem áll fenn a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség, b., nyilatkozat, hogy a
pályázó a nyílt ülésen való
tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a beosztás megnevezésével:
„Kocséri Általános Művelődési Központ magasabb
vezetői beosztása: ÁMK
igazgató” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Kocsér Község
Önkormányzata
2755 Kocsér,
Szent István tér 1.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája Kocsér.

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, ill.
bevándorolt vagy letelepedett személy,
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei
szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyer-

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre, öt évre szól.
A vezetői megbízás öt
évre szól.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A megbízás
feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés
szerinti munkaköre mellett
látja el a magasabb feladatait. Magasabb vezető csak
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lek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása,
képviseli az intézményt,
gondozottak felvételével,
ellátásával kapcsolatos
szakmai feladatok ellátása.
Az intézmény jelenleg még
nem működi, ezért az intézményvezető feladatai
közé tartozik az intézmény
működési – jogi, humán,
tárgyi – feltételeinek megteremtése.

mekgondozó-, nevelői
(OKJ) végzettséggel rendelkező intézetvezető,
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, legalább
öt év felsőfokú v. vagy
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony,
szakgondozó.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
továbbá az e törvénynek
a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai
életrajz (fényképpel ellátott), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok eredeti példánya,
vagy hiteles másolata, b.,
nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a véleményezési és döntéshozatali
eljárás résztvevői a teljes
pályázati dokumentációját
megismerhessék, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének, nyilatkozatot, amely szerint a
gyermekek védelméről
és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi
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XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
megbízást megelőzően
nyilatkozik, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozatot,
hogy hozzájárul a pályázat
nyílt ülésen való tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen: Siroki Márta
személyügyi ügyintézőnél
Kunszentmiklós Város
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
Pc: Bődi Szabolcs polgármester
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jún. 25.
Szociális Közlöny.

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

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.

2494

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

15. szám

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
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

1

2

3

4

Felsőfokú óvodapedagógus v., büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.
Előny: óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
gyakorlat.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. júl. 30.
Pehi: 2012. aug. 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön.
Pc: Kovács Lajosné intézményvezető
Szivárvány Óvoda
2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc sétány 12.

Felsőfokú képesítés,
konduktor-óvodapedagógus, jártasság a sajátos
nevelési igényű gyermekek gondozásában,
legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat.

A Kjt. rendelkezései az
irányadók.

Szivárvány Óvoda
2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc sétány 12.
Tel.: (23) 355-524

2 fő óvodapedagógus

Rákóczi Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi út 30.

Konduktor

Gyógypedagógus

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

1

2

3

Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

2 fő gyógypedagógus
tanár (logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak)

Gyógypedagógiai főiskola – logopédia szak.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. aug. 18.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint
a Korm. rendelet
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2740 Abony,
Bicskei u. 2.
Tel.: (53) 360-133

Dobozi Általános Iskola
5624 Doboz,
Kossuth tér 15.

2495
4

rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, hiteles
om., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat tartalmát a
munkaközösség vezető és a
tantestület megismerheti.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, két
példányban kell benyújtani.
Pc: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
2740 Abony, Bicskei u. 2.
Kémia–bármely szakos
tanár

Főiskolai v.

Angol–bármely szakos
tanár
Fizika–bármely szakos
tanár

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: 2012. aug. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Jelentkezés írásban.
f: Tel.: (66) 268-298 vagy
személyesen Zsigmond
Károly igazgatónál.

Történelem–bármely szakos tanár
Ének–bármely szakos
tanár
Német–bármely szakos
tanár

Kalkuttai Teréz Anya
Általános Iskola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 19.

Iskolai adminisztrátor

Középiskolai v.

Gyógypedagógus

Gyógypedagógiai, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szak v.,
cigány-lovári középfokú
nyelvvizsga, büntetlen
előélet.
Előny: logopédus szak,
pályakezdő.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön.
A pályázathoz csatolni kell:
hitelesített om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti példányban, zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Kalkuttai Teréz Anya
Általános Iskola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 19.
f: Nagy Margit igazgató
Tel.: (30) 570-6014

2496

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

Eötvös József Gimnázium
Szakképző Iskola
és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy út 13.

Testnevelés szakos tanár

Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény – Körmend
9900 Körmend,
Kölcsey u. 12.

Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény – Körmend
Zeneiskolai intézményegység
9900 Körmend,
Kölcsey u. 12.
zongoratanár

3

4

Testnevelés szakos tanári
v., büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: 2012. júl. 30.
Pehi: 2012. aug. 7.
A pályázathoz csatolni kell:
rövid szakmai ön., om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton munkakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
Pc., f.: Pogonyi-Simon Edit
igazgató, Eötvös József
Gimnázium Szakképző
Iskola és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy út 13.
Tel.: (70) 383-2594
A részletes pályázati anyag
elérhető:
www.eotvos-tuj.sulinet.hu
honlapon.

Főiskola, zongoratanár,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. júl. 23.
Pehi: 2012. júl. 27.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(39/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Zongoratanár” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kölcsey utcai Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény –
Körmend
9900 Körmend,
Kölcsey u. 12.
f: Mészáros Árpád
Tel.: (30) 691-3210
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Körmend Város Honlapja:
2012. jún. 25.

Lf: testnevelés oktatása.

Lf: zongora tanszakra
jelentkező tanulók oktatása, az oktatással kapcsolatos adminisztratív teendők
ellátása.
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VM DASzK, Szakképző
Iskola – Újhelyi Imre
Mezőgazdasági
és Közgazdasági
Szakközépiskola
és Kollégium
Szentlőrinci tagintézmény
7940 Szentlőrinc,
Erzsébet u. 1.

2

3

2497
4

Matematika–fizika szakos
tanár

Egyetem, matematika–
fizika tanári szak,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. aug. 27.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. aug. 3.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Matematika–fizika szakos tanár
munkakör” megnevezéssel
ellátva kell benyújtani, az
oktatási intézmény címére,
vagy elektronikus úton
Réfi Márta részére az
ujhelyi.igazgato@
gmail.com címre.
Pc: VM DASzK, Szakképző Iskola – Újhelyi Imre
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola
és Kollégium
7940 Szentlőrinc,
Erzsébet u. 1.
f: Réfi Márta
Tel.: (20) 392-7558

Kémia szakos tanár

Egyetem, kémia tanári
szak, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. aug. 27.
A megbízás 2013. jún.
30-ig határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidős (8 óra/hét).
Pbhi: 2012. aug. 3.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Kémia
szakos tanár munkakör”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani, az oktatási intézmény címére, vagy elektronikus úton Réfi Márta
részére az ujhelyi.igazgato@
gmail.com címre.
Pc: VM DASzK, Szakképző Iskola – Újhelyi Imre
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
7940 Szentlőrinc,
Erzsébet u. 1.
f: Réfi Márta
Tel.: (20) 392-7558
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Gépész szakoktató

Főiskola, gépész szakoktató v., magyar állampolgárság, büntetlen
előélet.
Előny: járművezető
szakoktató (elmélet,
gyakorlat) v., járművezető iskolavezető v.)

ÁEI: 2012. aug. 27.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. aug. 3.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Gépész
szakoktató munkakör”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani, az oktatási intézmény címére, vagy elektronikus úton Réfi Márta
részére az ujhelyi.igazgato@
gmail.com címre.
Pc: VM DASzK, Szakképző Iskola – Újhelyi Imre
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
7940 Szentlőrinc,
Erzsébet u. 1.
f: Réfi Márta
Tel.: (20) 392-7558

Közgazdász-tanár

Egyetem, közgazdásztanár v., magyar állampolgárság, büntetlen
előélet.

ÁEI: 2012. aug. 27.
A megbízás 2013. jún.
30-ig határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidős (8 óra/hét).
Pbhi: 2012. aug. 3.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Közgazdász tanár munkakör”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani, az oktatási intézmény címére, vagy elektronikus úton Réfi Márta
részére az ujhelyi.igazgato@
gmail.com címre.
Pc: VM DASzK, Szakképző Iskola – Újhelyi Imre
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
7940 Szentlőrinc,
Erzsébet u. 1.
f: Réfi Márta
Tel.: (20) 392-7558
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Ádám Jenő Zeneiskola
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
2310 Szigetszentmiklós,
Váci Mihály u. 4.

Gitártanár

Gitártanári vagy gitár
művésztanári v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás határozatlan
időre szól.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidős.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: 2012. aug. 21.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton írásban,
és elektronikus úton.
e-mail:
adamjeno@invitel.hu
Pc: f: Regősné Nyirő Ildikó
igazgató .
Tel./fax: (24) 444-465

Kertvárosi ÁMK
2800 Tatabánya,
Hadsereg u. 40/A.
Tel.: (34) 311-772
Fax: (34) 309-035

Matematika-technika
szakos általános iskolai
tanár

Főiskolai v.

ÁEI: 2012. aug. 21.
Pbhi: a közzétételtől számított 15 napon belül.
Pehi: a benyújtást követő
15 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om.
Pc: Mózes Gáborné
igazgató

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetői pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás

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

Kultúra
A pályázatot meghirdető szerv
1

Baracska Község
Önkormányzata
2471 Baracska,
Kossuth L. u. 29.

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

2

3

4

Baracska Község Faluháza
Faluházvezető
2471 Baracska,
Kossuth L. u. 37.

Főiskola, közművelődési szakképzettség, ötéves szgy. a felsőfokú
közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelően –
legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat, a kulturális
szakemberek képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket nyújtó közművelődési intézményvezetői
tanfolyam eredményes
elvégzése.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 3.
Pehi: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, részletes szakmai
ön., b., vpr., om., nyilatkozat
arról, hogy a pályázatának
nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(B/1364/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Faluházvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen: Szeleczkyné
Szabó Katalin jegyzőnél,
Fejér megye,
2471 Baracska,
Kossuth L. u. 29.
Pc: Baracska Község
Önkormányzata

Lf: Baracska Község Faluház, mint önállóan működő intézmény vezetői
feladatainak ellátása,
szakmai munkájának koordinálása, színvonalas
szakmai tevékenységének
szervezése, az intézmény
működését érintő pályázati
lehetőségek figyelése,
rendezvények szervezése,
lebonyolítása.
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A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

2471 Baracska,
Kossuth L. u. 29.
f: Szeleczkyné
Szabó Katalin jegyző,
tel.: (22) 454-050,
(22) 580-180.
A pályázat további megjelenésének helye:
Baracska Község Önkormányzata honlapja és hirdetőtáblái,
Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi
Társulás honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.baracska.hu honlapon szerezhet.

Közlemény bizonyítványok érvénytelenítéséről
I.
A. TÜ.829 ragszámú PT P 068504, PT L 054223, PT N 008167, PT P 068534, PT O 047990, PT O 047995, PT O
047996, PT O 047997, PT O 047998, PT O 047999 sorszámú általános iskolai bizonyítványokat érvénytelenné nyilvánítom.
Cz. Nagyné Bándi Klára s. k.,
igazgató
Kossuth Lajos Általános Iskola
Veszprém

II.
A.Kö.6002 ragszámú ÁNY O 002071, ÁNY O 002119 sorszámú bizonyítványokat érvénytelenné nyilvánítom.
Édes Attila s. k.,
igazgató
Pásztó Város Önkormányzatának Általános Iskolája
Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény
Pásztó
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
közleménye
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
Huszárik Zoltán 2012 néven
háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg kisjátékfilmek és kísérleti
filmek gyártásának támogatására 60 000 000 forint keretösszegben
(HUSZÁRIKZOLTÁN2012)
A pályázati eljárás részleteiről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapján (http://tamogatas.mtva.hu/) nyújt tájékoztatást, valamint ugyaninnen a pályázati felhívás és
a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek.
dr. Néder Sarolta s. k.
vezérigazgató-helyettes
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

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

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Főiskola, óvodapedagógus v., pedagógusszakvizsga,
óvodapedagógusmunkakörben szerzett –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
nevelési, oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízásával egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás
vállalása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny:
óvodavezetői gyakorlat –
legalább 3–5 év vezetői
tapasztalat,
ECDL bizonyítvány,
helyismeret.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 15-ig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 21.
Pehi: 2012. szept. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi véleményezés után a
szakmai bizottság is meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselőtestület hozza meg.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai helyzetelemzésre
épülő nevelési program a
fejlesztési elképzelésekkel,
jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év
szgy. igazolása, szakmai ön.,
b., om., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozata arról, hogy
nyertes pályázóként
a 2007. évi CLII. tv. 5. §
(1) a) pontja szerinti időben

Bana Önkormányzat
Képviselő-testülete
2944 Bana,
Jókai u. 18.

Egységes ÓvodaBölcsőde
2944 Bana,
Jókai Mór u. 1.
Lf: felel az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, takarékos
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
vagy kollektív szerződés
nem utal más hatáskörébe, felel a pedagógiai
munkáért, az intézmény
minőségirányítási programjának működéséért, a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, az ellátásért, a
nevelő munka egészséges
és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért,
gyermekbaleset megelőzéséért, gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Felel a Közokt. törvényben meghatározott
feladatok ellátásáért.
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vagyonnyilatkozatot tesz,
nyilatkozata arról, hogy
hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület
a személyét érintő tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(969/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani,
vagy személyesen: Sáhóné
Horváth Márta,
Komárom-Esztergom
megye
2944 Bana,
Jókai u. 18.
Pc: Bana Önkormányzata
2944 Bana,
Jókai u. 18.
f: Sáhóné Horváth Márta
polgármester
Tel.: (34) 468-868.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. júl. 11.
www.bana.hu honlapon:
2012. júl. 16.
Bana Község
hirdetőtábláján:
2012. júl. 6.
Kék Község
Önkormányzata
4515 Kék,
Kölcsey u. 9.

Községi Óvoda
4515 Kék,
Petőfi u. 17.
Lf: vezetői beosztással
összefüggő feladatok,
óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Főiskola, óvodapedagógusi szakképesítés,
közoktatás-vezetői szakvizsga, vagy a tanulmányok megkezdése, óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
ECDL bizonyítvány.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. jún. 25.
Pehi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., vpr. a szakmai
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helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a személyes adatainak, a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közölhetőségéről.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(2403/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kék Község Önkormányzata
4515 Kék,
Kölcsey u. 9.
A pályázat további
megjelenésének helye,
ideje:
NKI internetes honlap,
www.kekkozseg.hu és
Kék Község Önkormányzatának hirdetőtáblája
2012. július 9. napján.
Nemesszalók Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9533 Nemesszalók,
Rákóczi u. 15.

Közös Fenntartású
Nemesszalóki Napközi
Otthonos Óvoda
9533 Nemesszalók,
Rákóczi u. 13.
Lf: közös fenntartású,
önállóan működő költségvetési szervként működő
intézmény (óvoda) magasabb vezetői teendőinek
ellátása. Az intézmény egy
székhely és két tagóvodát
foglal magában.

Főiskola, pedagógusszakvizsga,
felsőfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
„B” kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 14-ig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. aug. 15.
Pehi: 2012. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Nemesszalók
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
bírálja el.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., részletes szakmai
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életrajz, a helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vpr., om.
nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozatot arról,
hogy hozzájárul-e a pályázó
a pályázat nyilvános ülésen
történő bizottsági és testületi ülésen való tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(950/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nemesszalók Község
Önkormányzata
9533 Nemesszalók,
Rákóczi u. 15.
Ópályi Község
Képviselő-testülete
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.

Mesevár Óvoda
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 18.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékosság biztosítása, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
A munkáltatói jog gyakorlója: Ópályi Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Egyéb munkáltatói jog
gyakorlója: polgármester.

Magyar állampolgárság,
nagykorúság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
főiskolai v., óvodapedagógusi szakképzettség,
továbbá a Köznev. tv.
67. § (1) bekezdés
b.d) pontjaiban meghatározottak, figyelemmel a
98. § (8) bekezdésére is,
legalább felhasználói
szintű számítástechnikai
ismeret.
Előny: az ellátandó munkaterületen szerzett nagyobb szgy.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan időre szóló
közalkalmazotti jogviszony,
a Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdései kivételével, három
hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő 30., ha
a pályázók száma a huszonötöt eléri, 60. napot követő
első testületi ülés.
Az elbírálás eredményéről
valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., a Korm. rendelet,
valamint az önkormányzat
erről szóló szabályozása
alapján.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai tevékenységet
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bemutató ön., legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., ill. a korábbi
munkaviszonyok igazolásával együtt, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, b.,
személyi azonosságát igazoló érvényes személyi okmányok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya) hitelesített másolata, a Köznev.
tv. 3. mellékletében felsoroltaknak megfelelő, pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb
felsőfokú iskolai v., szakképzettségét tanúsító eredeti
okiratát (okiratait), vagy
annak (azoknak) hitelesített
másolatát, nyilatkozatát a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról, nyilatkozatát
arról, hogy a pályázat tartalmát a döntésre jogosultakon kívül a pályázati eljárás
előkészítői is megismerhetik, nyilatkozatát arról,
hogy a pályázatban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatát arról,
hogy vele szemben alkalmazása esetén a Kjt.
41–43/D. §-ok összeférhetetlenségi körülmény nem
áll fenn, nyilatkozatát arról,
hogy pályázata elbírálására
nyilvános, vagy zárt
testületi ülésen
kerüljön sor.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
kizárólag papír alapon és
postai úton, zárt borítékban,
ajánlott küldeményként
lehet benyújtani „Mesevár
Óvoda” megjelöléssel
ellátva.
A pályázat esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.
Pc: Ópályi község
polgármestere

2508

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

15. szám
4

4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.
f: Ópályi község polgármestere
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.
Tel.: (44) 407-551
e-mail:
polgarm@opalyi.hu, aki
egyúttal biztosítja azt is,
hogy a pályázók részletesebb tájékoztatást is kapjanak, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
Sajóbábony Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3792 Sajóbábony,
Bocskai u. 2.

Sajóbábonyi Napközi
Otthonos Óvoda
3792 Sajóbábony,
Erkel Ferenc u. 4.
Lf: a Közokt. tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján az intézményvezetői, továbbá az alapítói
okirat szerinti feladatok
ellátása, különös tekintettel a Közokt. törvényben,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.

Felsőfokú óvodapedagógus v. és pedagógusszakvizsga,
szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett öt év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
az intézményben fennálló határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás
feltételeinek teljesülése,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan becsatolása.

ÁEI: 2012. nov. 14.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 31.
Pehi: 2012. szept. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben meghatározottak szerint. A képviselőtestület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezési
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, om., b.,
nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló
testület a személyét érintő
ügy tárgyalásakor nyilvános
ülést tartson, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pá-
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lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(1715/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen: Sajóbábony Város
Önkormányzat jegyzőjének
átadva
3792 Sajóbábony,
Bocskai u. 2.
Pc: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3792 Sajóbábony,
Bocskai u. 2.
f: Nagy Imre polgármester
vagy Likai-Tóth Adél
jegyző
Tel.: (46)549-030
A pályázat további megjelenésének helye:
www.sajobabony.hu.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv
1

Balaton–Mikófalva–
Bekölce–
Borsodszentgyörgy
Községek Intézményfenntartó Mikrotársulás
Társulási Tanácsa
3347 Balaton,
Köztársaság tér 5.

Meghirdetett munkahely
2

Képesítési és egyéb feltételek
3

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Óvoda Igazgató
és Balatoni Általános
Iskola intézményegységvezető
3347 Balaton,
Kossuth Lajos út 80.

Főiskola, pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség,
továbbá pedagógusszakvizsga, ill. pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
pedagógus-munkakörben
szerzett – legalább öt év
feletti szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, b.,

Lf: a közoktatási intézmény vezetője felelős az
intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a
takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói
jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szer-
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Budapest Főváros
XVI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
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ződés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más
hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására,
élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét
jogszabályban előírt
egyeztetési kötelezettség
megtartásával gyakorolja.
Az intézmény vezetője
felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény pedagógiai
és minőségirányítási
programjának működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátásáért. Az igazgató egyben a Balatoni Általános
Iskola intézményegység
vezetője is.

Előny: legalább öt év
feletti vezetői tapasztalat.

om., nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és
elbírálásában részt vevők
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(240/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Óvoda” megjelöléssel ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester
3347 Balaton,
Köztárság tér 5.
f: Szabó Ágnes
Tel.: (36) 554-107
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jún. 22.

Centenáriumi Általános
Iskola és Szakiskola
1165 Budapest,
Sasvár u. 101.

Az iskolában pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú szint
v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
feletti szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. szept. 3.
Pehi: 2012. okt. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szgy-ot igazoló részletes
szakmai ön., om., szakmai
helyzetelemzésre épülő
vpr. a fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat
a pályázati anyag kezeléséről, nyilatkozat,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
Pc: Művelődési Ügyosztály
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. júl. 25.
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Budapest Főváros
XVI. kerületi Önkormányzat honlapja,
www.budapest16.hu
2012. júl. 25.
Enying Város
Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth Lajos u. 26.

Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános
Iskola
8130 Enying,
Kossuth Lajos u. 55.
Lf: Herceg Batthyány
Fülöp gimnázium
és Általános Iskola igazgatói feladatainak ellá–
tása.

Egyetem, egyetemi szintű tanári v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: közoktatásvezetői szakképesítés.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 7.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
elbírálásának határideje: a
véleményezésre jogosultak
állásfoglalásának beérkezését követő első testületi
ülésen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók, a vp. mértéke a
pótlékalap 250%-a
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázati anyagát a
véleményezésre jogosult
szervek megismerhessék,
abba betekinthessenek, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, szakmai életrajz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(01/3925-1/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „Többcélú közoktatási
intézmény magasabb vezetői állása, intézményvezető”
ellátva kell benyújtani és
elektronikus úton a
titkarsag.pmhiv@enying.eu
e-mail címen keresztül,
személyesen:
Fejér megye, 8130 Enying,
Kossuth Lajos u. 26.
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Pc: Enying Város Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth Lajos u. 26.
f: Pödör Gyula
polgármester és
Reiszné Korcsek Gabriella
munkaügyi ügyintéző
Tel.: (22) 572-639
(22) 572-642.
A pályázat további megjelenésének helye:
Helyben szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek
nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.enying.eu. honlapon
szerezhet.
Felsőszentmárton Község
Önkormányzata
7968 Felsőszentmárton,
Kossuth u. 8.

Általános Iskola

Felsőfokú pedagógiai v.,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
horvát nyelvből felsőfokú nyelvvizsga.
Előny: több éves igazgatói gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a benyújtott érvényes
pályázatok a benyújtási
határidőt követő képviselőtestületi ülésen kerülnek
elbírálásra.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók. A pályázathoz
csatolni kell: om., szakmai
gyakorlatot igazoló om.,
részletes szakmai ön.,
nyelvvizsga-bizonyítvány.
Pc: Felsőszentmárton
község polgármestere
7968 Felsőszentmárton,
Kossuth u. 8.
f: Várnai Levente
polgármester
Tel.: (73) 552-022 vagy
(30) 641-8731

Ópályi Község Képviselőtestülete
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.

Jókai Mór Általános
Iskola
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 18.

Magyar állampolgárság,
nagykorúság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
legalább főiskolai v.,
tanári szakképzettség,

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan időre szóló
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Lf:
Az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése, vezetése, a takarékosság biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

továbbá a Köznev. tv.
67. § (1) bekezdés b–d)
pontjaiban meghatározottak, figyelemmel a 98. §
(8) bekezdésére is,
legalább felhasználói
szintű számítástechnikai
ismeret.

közalkalmazotti jogviszony,
a Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdései kivételével, három
hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő 30., ha
a pályázók száma a huszonötöt eléri, 60. napot követő
első testületi ülés.
Az elbírálás eredményéről
valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., a Korm. rendelet,
valamint az önkormányzat
erről szóló szabályozása
alapján.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai tevékenységet
bemutató ön., legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., ill. a korábbi
munkaviszonyok igazolásával együtt, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
b., személyi azonosságát
igazoló érvényes személyi
okmányok (pl. személyi
igazolvány, lakcímkártya)
hitelesített másolata, a
Köznev. tv. 3. mellékletében felsoroltaknak megfelelő, pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
legmagasabb felsőfokú
iskolai v., szakképzettségét
tanúsító eredeti okiratát
(okiratait), vagy annak
(azoknak) hitelesített másolatát, nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról, nyilatkozatát
arról, hogy a pályázat tartalmát a döntésre jogosultakon kívül a pályázati eljárás
előkészítői is megismerhetik, nyilatkozatát arról,
hogy a pályázatban foglalt

A munkáltatói jog gyakorlója: Ópályi Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Egyéb munkáltatói jog
gyakorlója: polgármester.
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személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatát arról, hogy
vele szemben alkalmazása
esetén a Kjt. 41–43/D. §-ok
és a Köznev. tv. 67. §
(2) bekezdése szerinti kizáró ok, ill. összeférhetetlenségi körülmény nem áll
fenn, nyilatkozatát arról,
hogy pályázata elbírálására
nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
kizárólag papír alapon és
postai úton, zárt borítékban,
ajánlott küldeményként
lehet benyújtani „Intézményvezetői pályázat, Jókai
Mór Általános Iskola” megjelöléssel ellátva.
A pályázat esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.
Pc: Ópályi község
polgármestere
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.
f: Ópályi község
polgármestere
4821 Ópályi,
Rajk L. u. 4.
Tel.: (44) 407-551
e-mail:
polgarm@opalyi.hu, aki
egyúttal biztosítja azt is,
hogy a pályázók részletesebb tájékoztatást is kapjanak, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást
eredménytelennek
minősítse.
Kurd Község
Önkormányzata
6226 Kurd,
Petőfi u. 11.

Körzeti Általános Iskola
és Óvoda
Lf: a Körzeti Általános
Iskola és Óvoda Kurd,
Rákóczi tér 6. szám alatti
intézmény, szakszerű és
törvényes irányítása,

Szakirányú főiskola vagy
egyetem, közoktatásvezetői szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. aug. 20.
Pehi: 2012. okt. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az igazgatói
kinevezésről Kurd Községi
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vezetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói
jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban hatáskörébe tartozó
ügyekben, kapcsolattartás
a fenntartóval.

magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval pedagógus teljes munkaidős
munkakörben fennálló
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörbe határozatlan
időre kinevezhető, további alkalommal történő
megbízás esetén pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség.

Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, Csibrák Községi Önkormányzat egyetértésével.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók. Egyéb juttatások
körében étkezési hozzájárulás biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai tevékenységet
bemutató részletes ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om., b., hozzájáruló
nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséről,
hozzájáruló nyilatkozat a
pályázati anyag nyílt vagy
zárt ülésen való tárgyalásáról, nyilatkozat
a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenségről.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(873/2012.) valamint a
munkakör megnevezésével:
„Általános Iskola igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen:
7226 Kurd, Petőfi u. 11.
szám alatt a körjegyzőnél.
Pc: Kurd Község Önkormányzata
6226 Kurd,
Petőfi u. 11.
f: Müller János
polgármester
Tel.: (74) 521-028,
valamint
Horváthné Tóth Valéria
körjegyző
Tel.: (74) 521-038.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
www.kurd.hu
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat
eredménytelenné
nyilvánítására.
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Tápiószecső Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testület
2251 Tápiószecső,
Deák Ferenc u. 18.

2

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
2252 Tápiószecső,
Petőfi Sándor u. 1.
Lf: feladata az intézmény
rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott
feladatok végrehajtásának
megszervezése,
gondoskodik az intézményben folyó szakmai
tevékenység feltételeiről,
koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet,
ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek,
foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért, összeállítja
és elkészíti a fenntartó
által meghatározott
szempontok és ütemezés
szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési
beszámolókat, elemzéseket, dönt az intézmény
működésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
melyet jogszabály hatáskörébe utal, működteti az
intézmény minőségirányítási programját, irányítja
és ellenőrzi az intézmény
dolgozóinak munkáját,
gyakorolja az SZMSZben, valamint a hatályos
jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó
munkáltatói jogköröket.

15. szám

3

4

Felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
Előny: két tannyelvű
oktatási intézményben
szerzett tapasztalat,
egyházi oktatási intézményben szerzett tapasztalat.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
A magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, a Kjt. 20/B. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidő
lejártát követő 30 nap utáni
első rendes képviselőtestületi ülés időpontja.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók, igény esetén szl.
biztosítva.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr., fejlesztési elképzelések, közjegyző által hitelesített om.,
b., nyilatkozatot, melyben
hozzájárul, hogy a pályázati
anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint
az illetékes bizottságok és a
képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen,
nyilatkozatot arról [az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján], hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul, nyilatkozatot
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
vállalásáról.
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A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban
(személyesen, vagy postai
úton) két példányban kell
benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal,
Bata József polgármester
2251 Tápiószecső,
Deák Ferenc u. 18.
f: Bata József polgármester
Tel.: (29) 646-120 vagy
Dr. Baráth Krisztina jegyző
(29) 448-113
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. júl. 15.
Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

Reguly Antal
Szakképző Iskola
és Kollégium
8420 Zirc,
Alkotmány u. 16.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium
és Kollégium
8184 Balatonfűzfő,
Gagarin u. 27.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban

Büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
egyetemi szintű v., szakirányú tanári szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. okt. 1
A vezetői megbízás 2017.
aug. 1-jéig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Magasabb vezető beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
Pbhi: 2012. aug. 13.
Pehi: a 2012. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a munkáltatói jogkör gyakorlója a
véleménynyilvánításra jogosultak véleményének
kikérése után dönt a pályázat elbírálásáról.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakvizsga meglétét
igazoló om., b., valamint
annak igazolása, hogy a
közalkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
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amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

Szabolcsveresmart Község
Képviselő-testülete
4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth út 80.

Kazinczy Ferenc
Általános Iskola
és Óvoda

15. szám
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létesítését nem teszi lehetővé, legalább ötéves szgy-ot
igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), a pályázó előzetes
kötelezettségvállalása arra,
hogy – nyertes pályázóként
– a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerinti időben vagyonnyilatkozatot
tesz, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton egy
példányban kell benyújtani.
P: Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
f: Dr. Horváth Zoltán, a
Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
munkatársa
Tel.: (88) 545-016.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. júl. 14.
helyben szokásos módon:
2012. júl. 14.
Tanárképző főiskola,
általános iskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga.
Előny: közoktatási vezető szakirányú továbbképzésben bizonyítványt
szerzett pályázó.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
Pehi. 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelés-
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sel, b., közjegyző által hitelesített om., nyilatkozat a
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatására, nyilatkozat a benyújtott pályázatának tárgyalására
(nyílt/zárt ülés), nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagába foglalt
személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárással
kapcsolatban hozzájárul, a
pályázati eljárásban részt
vevők pályázati anyagát
megismerhetik, abba betekinthetnek, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen Szabolcsveresmart Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában Nagy Béla
polgármesternél, vagy postai úton „Igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szabolcsveresmart
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Nagy Béla polgármester
4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth út 80.
A pályázat további megjelenésének helye
NKI Internetes honlap.
Egyéb vezető

A pályázatot meghirdető szerv
1

Csepreg Város
Önkormányzata
9735 Csepreg,
Széchenyi tér 27.

Meghirdetett munkahely
2

Területi Gondozási
Központ
9785 Csepreg,
Kossuth Lajos u. 67.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának
koordinálása, az intézmény gazdálkodásával

Képesítési és egyéb feltételek
3

Főiskola,
szakmai tapasztalat –
legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
felhasználói szintű informatikai rendszer
ismerete,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 10.
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összefüggő kötelezettségvállalási, teljesítési igazolási feladatok ellátása, az
intézmény vezetése, képviselete, munkájának
szervezése, munkáltatói
jogok gyakorlása.

Előny: mentálhigiénés v.,
szociális szakvizsga,
pénzügyi, gazdasági
ismeretek.

Pehi: a benyújtási határidőt
követő képviselő-testületi
ülésen döntenek.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatok tárgyában Csepreg Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a pályázat benyújtására nyitva álló
határidő lejártát követő
képviselő-testületi
ülésen dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., szakmai
gyakorlat igazolása, vpr.,
mutassa be az intézmény
gazdaságos működési koncepcióját, nyilatkozat arról,
hogy a képviselő-testület a
pályázat elbírálását nyílt
vagy zárt ülés keretében
tárgyalja, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(3024/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „Intézményvezető”
ellátva kell benyújtani, ill.
személyesen:
Polgármesteri
Hivatal Titkársága,
Vas megye,
9735 Csepreg,
Széchenyi tér 27.
Pc: Csepreg Város
Önkormányzata
9735 Csepreg,
Széchenyi tér 27.
f: Király Árpád
Tel.: (94) 565-030
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.csepreg.hu honlapon
szerezhet.
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.

Egyesített Szociális,
Egészségügyi, Pedagógiai
Szolgálat
2151 Fót,
Szent Benedek u. 15.

Magyar állampolgárság a
Kjt. 20. § (2) bekezdés
c) pontja alapján,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
felsőfokú iskolai v.:
szociális, pszichológiai
vagy egészségügyi területen szerzett egyetemifőiskolai v., vagy egészségügyi menedzseri
képesítés,
felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, ill. a
közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett legalább
öt év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások) ismerete,
azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében
előnyben részesül az a
pályázó, aki fóti helyismerettel rendelkezik.
Előny: kiváló szintű
kommunikációs készség,
kiváló szintű vezetői
képesség.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás 2017.
szept. 30-ig határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
szociális szakértőként határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén, a Kjt.
21/A. § (2) bekezdése alapján három hónapos próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. aug. 31.
Pehi: 2012. szept. 19.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
eredményéről háromtagú
értékelő bizottság véleménye alapján a képviselőtestület 2012. szeptember
havi képviselő-testületi
ülésén dönt a kiíró. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon
belül írásban tájékoztatást
kapnak.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. szerint a magasabb
vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka a pótlékalap
300%-a, valamint a Fót
város önkormányzata által
biztosított magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, szgy. igazolása, om., b., fényképpel
ellátott részletes szakmai
ön., nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. §
és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának

Az intézmény önálló
költségvetési szerv.
Az Egyesített Szociális,
Egészségügyi, Pedagógiai
Szolgálat, mint önálló
költségvetési szerv szervezeti egységei:
– Területi Gondozási
Központ
– Egészségügyi Szolgálat
(Iskola Egészségügyi
Szolgálat, Védőnői Szolgálat)
– Nevelési Tanácsadó
– Családsegítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat.
Lf: az intézmény egyéni
felelősségű irányítása, a
szakszerű és törvényes
működés, a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas munka, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Felelős a
jogszabály által ráruházott, valamint a Szolgálat
Szervezeti és Működési
Szabályzatában részletezett feladatok ellátásáért.
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(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz, nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondnokság alatt, a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók
részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához
és továbbításához hozzájárul, pályázatának elbírálásakor kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, zárt
borítékban, ajánlott küldeményként postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal: (SZI/R/493/2/2009.),
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgatói (magasabb vezető) pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani, személyesen
Fót Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézőjénél
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Pc: Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
Dóráné dr. Kuzmann
Katinka
Tel.: (27) 535-363/117
mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. júl. 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
Fót Város Képviselőtestülete a 234/2012.
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(V. 23.) számú határozatában
kifejezte azon szándékát,
hogy az intézmény
(ESZEPSZ) működését a
2012/2013. tanévtől kezdődően, a Pedagógiai Szakszolgálat nélkül fogja folytatni.
Sirok Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3332 Sirok,
Borics Pál út 6.

Szociális
és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ
3332 Sirok,
Lenin út 23.
Alapszolgáltatási
Központ vezető.
A magasabb vezetői megbízással együtt betöltendő
munkakör:
kisgyermeknevelő.

Felsőfokú iskolai v.,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai
feladatairól és működési
feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. mellékletében
a házi segítségnyújtás
vezető gondozónője,
családsegítés családgondozója munkakörök
valamelyikének betöltéséhez előírt felsőfokú
szakképesítés vagy a
személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézménye, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
2. mellékletében a bölcsődei kisgyermeknevelő, gyermekjóléti szolgálat családgondozója
munkakörök betöltéséhez előírt felsőfokú
szakképzettség,
legalább öt év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás területén
betöltött munkakörökben
szervezett szgy.,
a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ munkáltatónál
meglévő közalkalmazotti
jogviszonyok vagy a
megbízással egyidejűleg
létrejövő közalkalmazotti
jogviszony.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő
megjelenéstől számított
30 nap.
Pehi: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás:
magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, om., nyilatkozatot, amely szerint a pályázatban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, amely
szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Pc., f.: Sirok–Bükkszék–
Terpes körjegyzője
3332 Sirok,
Borics Pál út 6.
Tel.: (36) 561-000
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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
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Tanító, tanár

A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely
2

Belvárosi Általános Iskola
és Gimnázium
5600 Békéscsaba,
Haán Lajos u. 2–4.

Matematika–fizika szakos
középiskolai tanár

Képesítési és egyéb feltételek
3

Egyetemi v.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. aug. 27.
A megbízás határozatlan
időre szól.
Pbhi: 2012. aug. 15.
Pehi: 2012. aug. 22.
f: www.kszk.gov.hu

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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Budapest III., kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Zipernowsky
Károly Általános Iskola
1039 Budapest,
Zipernowsky u. 1–3.
Tel.: 388-6556

Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
2900 Komárom,
Frigyes tér 2–3.
Tel.: (34) 340-666
e-mail:
kempelenkozepiskola@
vipmail.hu

2

3

Fejlesztő pedagógus
(határozatlan időre négy
hónap próbaidővel)

Főiskola, tanár/tanító,
fejlesztő pedagógiai
szaktanfolyam.

testnevelő tanár
(határozatlan időre, négy
hónap próbaidővel)
tanító
(határozatlan időre, négy
hónap próbaidővel)

testnevelési egyetemi v.
Előny:
küzdősport szakirányú v.
tanítói diploma

angol–magyar szakos tanár
(határozatlan időre, négy
hónap próbaidővel)

angol–magyar szakos
tanári v.

Közgazdász
(határozatlan időre)

Egyetemi v.

fizika–bármely szakos
tanár
(határozatlan időre)
matematika–bármely
szakos tanár
(határozatlan időre)

2525
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ÁEI: 2012. aug. 30.
Pbhi: a pályázat
megjelenését követő
15 nap, de legkésőbb
2012. aug. 10.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai ön., om.,
motivációs levél, b.
Ügyintéző:
Hausknecht Józsefné
Gazdasági Iroda

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pehi: azonnal.
A pályázathoz csatolni
kell: ön., om., b.
Jelentkezés: írásban vagy
telefonos egyeztetés után
személyesen az intézményvezetőnél
Pc: Igazgató

Informatika–bármely
szakos tanár
(határozatlan időre
magyar nyelv és irodalom
szakos tanár
(határozatlan időre)
angol nyelv szakos tanár
(határozatlan időre)
egyetemi v. főiskolai v.
gépírás–gyorsírás
(ügyvitel és bármely
szakos tanár)
„Petőfi Sándor” Általános
Művelődési Központ
és Könyvtár, Pedagógiai
Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.

Földrajz–rajz szakos
általános iskolai tanár

Felsőfokú szakirányú v.,
földrajz–rajz szak,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság.

ÁEI: 2012. szept. 3.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlöny megjelenésétől számított 30 nap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a munkakör megnevezésével
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Petőfi Sándor Gimnázium,
Kollégium
és Közétkeztetési Központ
5650 Mezőberény,
Petőfi u. 13–15.

Matematika–bármely
szakos középiskolai tanár

Egyetemi v.

Berzeviczy Gergely
Szakközépiskola
és Szakképző Központ
3525 Miskolc,
Hősök tere 1.
Tel.: (46) 347-881
Fax: (46) 348-899
e-mail:
titkar@berzeviczy.
sulinet.hu

Földrajz–német szakos
tanár (határozatlan idejű)

Főiskola.
Előny: egyetemi v.,
legalább egy-három év
szakmai tapasztalat.

német–idegenforgalmi
szakos tanár
(határozott idejű, egy év)

angol–bármely szakos
tanár
(határozott idejű, egy év)
pék, pék–cukrász
szakoktató
(határozatlan idejű

matematika és biológia,
kémia vagy bármely
szakos tanár

főiskola, német
idegenforgalom.
Előny: egyetem, Idegenforgalmi Főiskola
főiskola, angol anyanyelvi
szintű nyelvtudás.
Előny: egyetem, angol.
szakmunkásképző intézet,
pék, pék–cukrász,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, egészségügyi
alkalmasság.
egyetem, matematika
és biológia vagy kémia,
vagy bármely szak,
legalább egy–három év
szakmai tapasztalat.
egyetem, pszichológus.

iskolapszichológus

15. szám
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ellátva: „földrajz–rajz szakos tanár” kell benyújtani.
Pc: „Petőfi Sándor” ÁMK
4765 Csenger,
Ady E. u. 13–17.
A hirdetésre közvetlenül a
www.kozigallas.gov.hu
oldalon keresztül lehet
jelentkezni.
ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 22.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: om., b., ön.
Pc: Szilágyi Tibor
igazgató
ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. aug. 21.
Pehi: 2012. aug. 27.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell:
ön., om., b.
Pc: Dr. Burkáné Szolnoki
Ágnes igazgató
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

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

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

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

dr. Kondorosi Ferenc

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

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

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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