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JOGSZABÁLYOK
2012. évi CXXXVIII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény, valamint
a magyar hõsök emlékének megörökítésérõl
és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló
2001. évi LXIII. törvény módosításáról*

1. §
(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett)
„a) a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ napja elõtt legalább
aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.)
szerinti – egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),
ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba
vett – a polgári törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti –
alapítvány,
ac) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba
vett olyan közhasznú alapítvány vagy közhasznú egyesület, amely tevékenységét állami szervvel vagy helyi önkormányzattal a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja
elõtt legalább egy évvel kötött szerzõdés alapján végzi,
valamint
ad) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba
vett közalapítvány,
ha az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évét megelõzõ év
elsõ napja óta megszakítás nélkül végzi;”
(2) A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti
kedvezményezett az állami szervvel vagy helyi önkormányzattal kötött szerzõdése másolatának az adóhatósághoz történõ becsatolásával igazolja, hogy közhasznú
tevékenységét közfeladat-ellátási kötelezettség mellett
végzi.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.

21. szám
2. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 7. § (8) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felhasználás abban az esetben tekinthetõ – a közcélú
tevékenység szempontjából – megfelelõnek, amennyiben
a költségvetési támogatást)
„a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja szerinti
kedvezményezett az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja,”

3. §
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § A kedvezményezett a 2012. és 2013. évben a 4. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát a következõ
tevékenységekre vonatkozóan teszi:
1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak
gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. mûemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esély
egyenlõségének elõsegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes
tûzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése – ideértve a munkaerõ-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elõsegítése,
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20. közhasznú jogállású szervezetek számára biztosított – csak közhasznú jogállású szervezetek által igénybe
vehetõ – szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
22. bûnmegelõzés és áldozatvédelem.”
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„42. § A 2012. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás idõpontjában
forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem
haladhatja meg a 320 000,0 millió forintot.”

2. §
4. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése e) pontjában az „alapszabálya, alapító okirata” szövegrész helyébe az „alapcél”
szöveg lép.

Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 261/2012. (IX. 17.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

5. §
Hatályát veszti a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja.

6. §
A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar
Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. törvény
3. §-ában az „az egyesületek” szövegrész helyébe az „a civil
szervezetek” szöveg lép.

7. §
Ez a törvény a kihirdetést követõ napon lép hatályba, és
a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXXXIX. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról*

1. §
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 42. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §
(5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következõ 8/A. §sal egészül ki:
„8/A. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal összefüggõ, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû ügy) intézését a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott figyelemmel kíséri.
(2) A kiemelt jelentõségû ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott
a) kapcsolatot tart a kiemelt jelentõségû ügyben feladatés hatáskörrel rendelkezõ szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
b) – a személyes és különleges adatok kivételével – adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervtõl, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétõl;
c) eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti
szervével;
d) a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;
e) intézkedést javasolhat a kiemelt jelentõségû ügyben
feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervnél, illetve annak
irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;
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f) a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenõrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok
együttmûködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a
kiemelt jelentõségû ügyben javaslatot tehet;
g) a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;
h) – a 15. §-ban foglalt ellenõrzési jogkörtõl eltérõen –
kezdeményezésére a kiemelt jelentõségû ügyben feladatés hatáskörrel rendelkezõ szervnél az irányító, szakmai
irányító és felügyeleti szervének vezetõje soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenõrzést folytat le a kiemelt
jelentõségû ügy tekintetében;
i) a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre
vagy beszámolóra kötelezheti – az (5) bekezdésben foglalttól eltérõ határidõvel –;
j) a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredõ kötelezettségeknek a kiemelt jelentõségû ügy intézése során történõ megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint
k) további, a kiemelt jelentõségû ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentõségû
ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.
(3) A (2) bekezdés b), c), e)–h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, és észrevételeirõl, intézkedésérõl vagy az intézkedés
mellõzésének okáról a megkeresés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat.
(4) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerv hetente
tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízottat a kiemelt jelentõségû ügy állásáról.
(5) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentõségû ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerv a kormánymegbízott (2) bekezdés szerinti intézkedésére okot
adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott
felé. A kormánymegbízott a jelzést nyolc napon belül kivizsgálja és észrevételeirõl, intézkedésérõl vagy az intézkedés mellõzésének okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel
élõ szervet.
(6) A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott
a) a kijelölés hatálybalépésétõl számítva negyedévente
tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentõségû ügy intézésérõl, valamint intézkedéseirõl;
b) szükség esetén kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter intézkedését; továbbá
c) a Kormány döntését igénylõ kérdésben elõterjesztést
készít a Kormány részére a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter útján.
(7) A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentõségû ügyet megállapító kormányrendeletben
kijelölt kormánymegbízott nem gyakorolhatja az önálló
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szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási szervek,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi
szervek tekintetében.
(8) A (2) és a (3)–(5) bekezdés szerinti feladatok ellátása során nem alkalmazandó a 6. § (5) és (5a) bekezdése.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 262/2012. (IX. 17.) Korm. rendelete
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint
a megyei önkormányzatok konszolidációjával,
a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §
(1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a
következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § A megyei intézményfenntartó központ fenntartásában lévõ megyei levéltár 2012. szeptember 30-án a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadással megszûnik. A Magyar Országos Levéltár a megszûnt megyei levéltár általános és egyetemes jogutóda.”
(2) Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„17. § A Magyar Nemzeti Levéltár a megszûnt megyei
levéltár általános és egyetemes jogutóda.”
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2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése 2012. október 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelete
a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésérõl
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
A Kormány
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–d) és f) pontjában,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 19. § (5) és (8) bekezdése, valamint a 24. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § és a 25. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény
15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. Kulturális örökségvédelmi hatóságok
1. §
Budapest Fõváros Kormányhivatala mûemlékvédelmi
és régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szerveként
(a továbbiakban: Iroda) országos illetékességgel kulturális
örökségvédelmi iroda mûködik.
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(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelemmel kapcsolatos területi feladatainak tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint
7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje
az örökségvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter).
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal döntéséhez az
Iroda – a fõvárosi és megyei kormányhivatal intézkedéséhez szükséges költségvetési fedezet tekintetében megfogalmazott – elõzetes jóváhagyása szükséges a következõ
esetekben:
a) a hatóság által a kulturális örökség védett elemének
tulajdonosa helyett elvégeztetett munkáról szóló döntés,
b) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 68. § (1) bekezdésében meghatározott munkálatok elrendelése.
(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok közötti koordinációt a Kulturális Örökségvédelmi Szakigazgatási
Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) segíti elõ. A Kollégium tagjai az Iroda vezetõje és a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott által kijelölt vezetõ beosztású kormánytisztviselõk. A Kollégium ülését
az Iroda vezetõje hívja össze.

3. §
(1) A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) a kulturális feladatokat ellátó központi hivatal, önállóan mûködõ
és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) A Központ irányítását a kultúráért felelõs miniszter
látja el.
(3) A Központ székhelye Budapest.
(4) A Központot a kultúráért felelõs miniszter által kinevezett elnök vezeti. Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol a Központ alkalmazottai felett.

2. Az Iroda, a fõvárosi és megyei kormányhivatal
és a Központ hatósági és szakhatósági hatáskörei
4. §

2. §
(1) A Kormány az örökségvédelemmel kapcsolatos területi feladatok ellátására a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

A Kormány a Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel
kapcsolatos hatósági feladatok ellátására – az 5. §-ban és
a 6. § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel –,
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a) – a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – elsõ fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként,
valamint
b) másodfokú kulturális örökségvédelmi hatóságként
az országos illetékességû Irodát jelöli ki.

5. §
A Kormány
a) a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális
javak kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekrõl szóló, –
a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel
módosított – 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági
rendeletben meghatározott feladatok ellátására,
b) elõadó-mûvészeti államigazgatási szervként
a Központot jelöli ki.

6. §
(1) A Kötv.-ben meghatározott hatósági nyilvántartási
feladatokat érintõ ügyekben elsõ fokon az Iroda jár el,
a másodfokú hatáskört a miniszter gyakorolja.
(2) A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat érintõ ügyekben elsõ fokon a Központ jár el.
Ezekben az ügyekben a másodfokú hatáskört a kultúráért
felelõs miniszter gyakorolja.

7. §
(1) A Kormány a Kötv.-ben meghatározott alábbi kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására elsõ fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként a fõvárosi és megyei
kormányhivatalt 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;
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
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jogra vonatkozó hatósági jóváhagyás ügyében a fõvárosi
és megyei kormányhivatal 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, medence, 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;
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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.
(2) A Kormány
a) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
27. §-ában és 28. §-ában foglalt feladatok ellátására,
b) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. § -ában foglalt hatósági feladatok ellátására
a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességét
valamely ügyben a kulturális örökségi elem fekvése,
illetve õrzési (feltalálási helye) határozza meg.
(4) A hatáskörébe tartozó ügyben mind az Iroda, mind
a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogosult elõzetes nyilatkozatot kiadni.

8. §
(1) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a más
hatóságok elõtt indult,
a) a régészeti lelõhelyen vagy a régészeti védõövezet területén megvalósuló tevékenység, építmény engedélyezésére irányuló eljárásokban, annak elbírálása kérdésében,
hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény
a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az 1. melléklet A. pontjában meghatározott szakkérdésben,
b) a mûemléki területen megvalósuló vagy a mûemlék
építményen, mûemlék ingatlanán végzett tevékenység,
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építési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban, annak elbírálása kérdésében, hogy az engedélyeztetni
kívánt tevékenység, építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az 1. melléklet B. pontjában meghatározott szakkérdésben,
elsõ fokú eljárásban az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal, másodfokú eljárásban az Iroda jár el szakhatóságként.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az ügyfélnek
az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére elõzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától
számított hat hónapig használható fel.

3. Eljárási szabályok
9. §
(1) A 4. §, valamint a 7. § szerinti hatósági eljárásban
a döntés fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései
ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel
meg nem támadott rendelkezésekre.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal és az Iroda szakhatósági eljárásában az ügyintézési határidõ harminc nap.
10. §
(1) Az Iroda létrehozza és mûködteti a régészeti lelõhelyek, a régészeti védõövezetek, a mûemléki területek és
a mûemlékek nyilvános adatbázisát, amely tartalmazza az
azonosításukhoz szükséges és a védettségükre vonatkozó
adatokat, és biztosítja az adatok közötti keresés lehetõségét. Az adatok változását az Iroda haladéktalanul átvezeti
az adatbázisban. E rendelkezés alkalmazásában azonosításhoz szükséges adat annak a földrészletnek a helyrajzi száma is, amelyen régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, mûemléki terület vagy mûemlék található.
(2) Az Iroda az (1) bekezdés szerinti adatbázis adott eljárástípusban releváns adatait – azonosító adatként a megye,
a település elnevezését, helyrajzi számot és a védettség jellegét feltüntetve, vagy EOV vetületû vektoros térképfedvényt alkalmazva – kérésre átadja azon hatóságoknak, amelyek eljárásában kormányrendelet rendelkezése alapján
a fõvárosi és megyei kormányhivatal vagy az Iroda szakhatóságként vesz részt. Az Iroda a frissített adatbázist havonta
elektronikus úton átadja az érintett hatóságoknak.
(3) A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának vezetéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében az Iroda
havonta elektronikus úton átadja a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részére a régészeti lelõhelyek és a régészeti
védõövezetek azonosító adatait tartalmazó havonként aktualizált adatbázist.
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11. §

(1) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak és az Irodának a Kötv. szerinti régészeti feltárások engedélyezésére irányuló eljárásában,
a) ha a régészeti feltárás termõföldön valósul meg – abban
a kérdésben, hogy a kérelem szerinti tevékenység a termõföld
védelmérõl szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát,
másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalt, valamint,
b) ha környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges azon tevékenység megkezdéséhez, amely miatt a régészeti feltárást országos jelentõségû védett természeti területnek vagy barlangnak nem
minõsülõ
ba) külterületen,
bb) természeti területen,
bc) egyedi tájértéket magába foglaló területen, vagy
bd) Natura 2000 területen
végzik – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak
és az Irodának a 7. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontjában, valamint a 7. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott tevékenység engedélyezése iránti eljárásában – abban a kérdésben, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánított építésügyi hatósági ügyben a fõvárosi és
megyei kormányhivatal a döntését az örökségvédelemmel
összefüggõ jogszabályok megtartásával, az örökségvédelemmel összefüggõ szakhatósági eljárás lefolytatása nélkül
hozza meg.

12. §
(1) A miniszter által vezetett minisztérium szakértõ testületként mûködteti az Ásatási Bizottságot, amely a régé-
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szeti örökséggel kapcsolatos hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti az Iroda és a fõvárosi
és megyei kormányhivatal munkáját.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a régészeti
lelõhelyet érintõ következõ eljárásokban köteles kikérni az
Ásatási Bizottság véleményét:
a) régészeti feltárás engedélyezése,
b) szakhatósági állásfoglalás kiadása, amennyiben az
ügy védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet vagy helyben
és fizikai állapotromlás nélkül megõrzendõ régészeti emléket érint,
c) védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet érintõ településrendezési eszközök véleményezése
esetén.
(3) A miniszter által vezetett minisztérium szakértõ testületként mûködteti a Mûemléki Tanácsadó Testületet,
amely a mûemlékekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti
az Iroda és a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkáját.
(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal
a) a Kötv. 63. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben szakhatóságként eljárva, illetve
b) a Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti hatósági engedélyezési eljárásában,
c) kéri ki a Mûemléki Tanácsadó Testület véleményét.
(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal eljárásának
határidejébe a Mûemléki Tanácsadó Testület eljárási ideje
beleszámít.
(6) Amennyiben a fõvárosi és megyei kormányhivatal
a (2) és a (4) bekezdés szerinti véleménytõl eltérõ döntést
hoz, az indokolásban köteles kifejteni az eltérés okát.
(7) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) és a
(4) bekezdés szerinti eseteken kívül is jogosult az Ásatási
Bizottság és a Mûemléki Tanácsadó Testület véleményének kikérésére.

13. §
A Központ szakértõ testületként mûködteti a Kulturális
Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében
segíti a Központ munkáját.

14. §
(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal köteles tudományos adatszolgáltatást kérni az Irodától az alábbi tevékenységekre kiterjedõ tervek engedélyezésére irányuló
örökségvédelmi eljárás, illetve szakhatósági közremûködés, továbbá véleményezés esetén:
a) az épület egészére, helyiségeinek, homlokzatainak,
szerkezeteinek, vagy alkotórészeinek jelentõs részére kiterjedõ beavatkozás esetén;
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b) mûemlék tartószerkezetének átalakítása, helyreállítása, megerõsítése;
c) mûemléki környezetben történõ olyan építkezés esetén, amely hatással lehet a mûemlék tartószerkezetére;
d) mûemlék gépészeti és elektromos berendezéseinek
eltávolítása, átalakítása, cseréje;
e) mûemlékek ingatlanán lévõ kertet és történeti kertet
érintõ beavatkozások (így különösen növényzet eltávolítása és telepítése, kertépítészeti elemek építése, bontása,
helyreállítása);
f) mûemlék, mûemlék tartozéka, alkotórésze, berendezése (így különösen képzõ- és iparmûvészeti alkotás) fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata;
g) mûemlék, mûemlék tartozéka, alkotórésze, berendezése (így különösen képzõ- és iparmûvészeti alkotás, orgona) tervezett restaurálása, átalakítása;
h) mûemléki védelem alatt álló ingatlant érintõ telekalakítás;
i) településrendezési eszközök véleményezése;
j) mûemléki jelentõségû területen álló épület bontása.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a döntése
meghozatalához szükséges tudományos adatokat az Irodától köteles bekérni. Az Iroda az adatszolgáltatást tizenöt
napon belül teljesíti.
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c) az örökségvédelem érdekeit érintõ szakmai és társadalmi együttmûködés elõsegítése.

17. §

4. Az Iroda, a fõvárosi és megyei kormányhivatal
és a Központ egyéb feladatai

Az Iroda ellátja a Kötv.-ben meghatározott tudományos
feladatokat, ennek keretében különösen:
a) végzi és irányítja az ország mûemléki értékeinek feltárását és inventarizálását, közremûködik a régészeti örökség és a kulturális javak felkutatásában és inventarizálásában,
b) javasolja és elõkészíti az kulturális örökségi ingatlan
elemek védetté nyilvánítását,
c) gondoskodik az örökségi értékekkel összefüggõ tudományos eredmények hozzáférhetõvé tételérõl,
d) végzi a mûemlékállomány revízióját és tudományos
kutatását, a kutatási eredmények feldolgozását és publikálását,
e) kutatás-módszertani céllal kezdeményezi és irányítja
a mûemlékek kutatását,
f) örökségvédelemmel kapcsolatos metodikai kutatásokat végez és végeztet, szakmai metodikai irányelveket dolgoz ki és tesz közzé,
g) részt vesz a mûemlékekhez kötõdõ szakrestaurálások
elõkészítésében és közremûködik a kivitelezés folyamatában,
h) együttmûködik az örökségvédelmi érdekû kutatási
programokban.

15. §

5. Záró rendelkezések

A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos nem
hatósági feladatokat – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a Központ látja el.

18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

16. §

19. §

A Kötv.-ben meghatározott örökségvédelmi felügyeleti
feladatokat a miniszter és az miniszter koordinációja mellett az Iroda vagy a fõvárosi és megyei kormányhivatal látja el. Az örökségvédelmi felügyeleti feladatok különösen
az alábbiak:
a) a kulturális örökség elemei és környezetük állapotának, valamint megfelelõ használatának figyelemmel kísérése,
b) a kulturális örökség elemeinek fenntartható, integrált
szemléletû, a védelmet és fejlesztést összehangoló használatának elõsegítése, így különösen a kulturális örökségvédelmi célzatú vagy a kulturális örökséget is érintõ pályázatok, programok és projektek kezdeményezése és az
elõkészítésükben, kidolgozásukban, értékelésükben és
végrehajtásukban való közremûködés,

(1) A miniszter által vezetett minisztériumot az e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(2) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon a minisztert kell érteni e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök tekintetében.
(3) Az Irodát az e rendeletben meghatározott, e rendelet
hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok
ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
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(4) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon az Irodát kell érteni az e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladat- és hatáskörök tekintetében.
(5) Az Irodát a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezések alapján kiadott, valamely beruházás kiemelt jelentõségûvé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
kormányrendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében
jogutódnak kell tekinteni.
(6) Az Iroda a jogutódlás keretében a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól – a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti a munkáltató személyében bekövetkezõ jogutódlás jogcímen – átvett 70 fõs
létszámmal látja el a feladatait.
(7) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen meghatározott illetékességgel a fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerveként mûködõ kulturális örökségvédelmi iroda jogutóda az általa ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához
kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a korábbi illetékességi területén mûködõ fõvárosi és megyei kormányhivatalok.
(8) Az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazó rendelkezések alapján kiadott, valamely beruházás kiemelt jelentõségûvé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen
a kijelölt fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerve részére megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében jogutódnak kell
tekinteni.
(9) Ahol jogszabály a fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerveként
mûködõ kulturális örökségvédelmi irodát említ, azon a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt kell
érteni az e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen az örökségvédelmi iroda által ellátott
feladat- és hatáskörök tekintetében.
(10) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnevezése
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központra változik, és ellátja az e rendeletben a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központnak meghatározott feladatait.
(11) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot kell érteni e rendeletben
meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen
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a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által ellátott feladatés hatáskörök tekintetében.

20. §
(1) A kormányrendelettel mûemlékké nyilvánított ingatlanok I. és II. kategóriába sorolásával kapcsolatos jogszabály-módosításokat a miniszter a kultúráért felelõs miniszter véleményének figyelembevételével készíti elõ.
(2) A 24. §-sal megállapított rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

21. §
E rendelet 5. § a) pontja és 6. § (2) bekezdése a kulturális javak kivitelérõl szóló 2008. december 18-i
116/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá a kulturális javak
kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
– a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel
módosított –, 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

22. §
A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv):]
„14. a mûemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi
szakigazgatási szerve az örökségvédelmi feladatok ellátására,”

23. §
(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
37. §-a következõ y) ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„y) örökségvédelemért”
(felelõs tagja)
(2) A Kr. 39. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A miniszter
a) elõkészíti a régészeti örökség és a mûemlék védelmével összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörben
felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
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b) összehangolja, ellenõrzi és szakmailag irányítja a régészeti és mûemlékvédelmi hatósági tevékenységet.”
(3) A Kr. 40. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter az építésügyért való felelõsségi körében)
„c) egyetértési jogot gyakorol az emberi erõforrások
miniszterével a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság
munkájában,”
(4) A Kr. 40. §-a a következõ (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) A miniszter az örökségvédelemért való felelõssége körében
a) összehangolja, felügyeli és szakmailag irányítja
az örökségvédelmi hatóságok tevékenységét, a fõvárosi
és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatósági
jogalkalmazási tevékenységét és közremûködik a tevékenységek ellenõrzésében;
b) közremûködik az örökségvédelmet érintõ nemzeti
szabványok kidolgozásában, és a mûemlékekkel összefüggõ sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában;
c) ellátja a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VÁTI) örökségvédelemmel összefüggõ feladatai szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
d) gondoskodik a régészeti örökség
da) számbavételérõl, nyilvántartásáról,
db) védendõ területeinek meghatározásáról, védetté
nyilvánításáról,
dc) védelmérõl, megõrzésérõl,
dd) védelme körében az Ásatási Bizottság mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
e) a mûemlékvédelem körében
ea) dönt a mûemléki értékek, védetté nyilvánításáról,
illetve annak megszüntetésérõl,
eb) a mûemlékek, és a védelem alá vont területek védelmérõl, megõrzésérõl és nyilvántartásáról,
ec) ellátja a Mûemléki Tanácsadó Testület mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.”
(5) A Kr. 52. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„b) ellátja a közmûvelõdési, közgyûjteményi tevékenységgel, a mûvészeti alkotó munka és elõadói tevékenység
állami támogatásával kapcsolatos feladatokat,”
(6) A Kr. 52. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„i) hatáskörébe tartozóan gondoskodik a kulturális javak számbavételérõl, nyilvántartásáról és a tudományos
feladatok ellátásáról,”

24. §
(1) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs köz-
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ség déli közigazgatási határa által lehatárolt területen
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat
a) D:1 mezõjében a „Marcali Város Jegyzõje” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) E:1 mezõjében a „Somogy Megyei Kormányhivatal”
szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
(2) A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében
foglalt táblázat
a) D:3 mezõjében a „Tata város jegyzõje” szövegrész
helyébe a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) E:3 mezõjében a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs
miniszter” szöveg
lép.
(3) Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezõjében a „Kaba város jegyzõje” szövegrész
helyébe a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) E:3 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.
(4) A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:21 mezõjében
aa) a „Bátaszék Város Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „Tolna Megyei Kormányhivatal” szöveg,
ab) a „Siklós Város Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) D:21 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
(5) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által
megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítá-
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sáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:3 mezõjében a „települési önkormányzat jegyzõje”
szövegrész helyébe az „a területileg illetékes fõvárosi és
megyei kormányhivatal” szöveg,
b) D:3 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.
(6) A Szociális Családiház-építési Program keretében
az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.
(7) Az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat
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a) D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szöveg,
b) E:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.

25. §
Hatályát veszti
a) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet,
b) a Kr. 50. § f) pontja, 52. § e), n) és t) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelethez
Az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések

A. Régészeti lelõhelyet, illetve régészeti védõövezetet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban

I.
A régészeti lelõhelyeket érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A régészeti lelõhely, lelõhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedése az érintett ingatlan vagy
ingatlanok területén.
2. A régészeti lelõhely jellege, ezen belül:
2.1. történeti jelentõsége,
2.2. védettségi fokozata,
2.3. tájban való elhelyezkedése, tájképi megjelenése,
2.4. állapota, bolygatottságának mértéke,
2.5. régészeti jelenségek jellege, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek megléte,
2.6. a régészeti lelõhelyen belül a régészeti jelenségek elhelyezkedésének sûrûsége, fedettsége, intenzitása, rétegzettsége,
2.7. kutatottsága, feltártsága.
3. A tervezett beavatkozás jellege és mértéke, ezek hatása a régészeti örökség elemeire, különösen:
3.1. nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védõsávját is,
3.2. sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,
3.3. pinceszinti, vagy földfelszín alatti beépítés,
3.4. állapotváltozással járó elfedés esetében.
4. A régészeti lelõhely elkerülése lehetõségének vizsgálata, tekintettel a Kötv. 19. §-ára és 22. §-ára.
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II.
Védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelõhely esetében, az I. pontban felsorolt szakkérdéseken túl
vizsgálni kell, hogy a tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás szakmai érveken alapuló céljával,
ezen belül biztosítható-e – a fenntartható használat elvét is figyelembe véve – a lelõhely hosszú távú megõrzése, valamint jövõbeni kutathatósága.

III.
A régészeti védõövezetet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A tervezett beavatkozás hatása a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyre – összhangban a védetté nyilvánítás céljával –, különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem veszélyezteti-e a védetté nyilvánított lelõhely:
1.1. tájképi megjelenését,
1.2. megközelíthetõségét,
1.3. fenntartható használatát, hosszú távú megõrzésének lehetõségét,
1.4. esetleges bemutathatóságát,
1.5. rövid- és hosszú távú kutathatóságát.

B. Mûemléket, mûemléki környezetet, mûemléki jelentõségû területet, valamint történeti tájat érintõ, más hatóságok
elõtt indult eljárásokban
I.
A mûemléki környezetet, érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A tervezett beavatkozás hatása az egyedileg védett mûemlék történeti környezetbe ágyazott, illetve egyedi megjelenésére, értékei érvényesülésére, használatára, különösen a – nappali és éjszakai – látvány, a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében.
2. A tervezett beavatkozással kialakuló építmény, berendezés illeszkedése az egyedileg védett mûemlék tömegalakításához, homlokzatképzéséhez, szín- és anyaghasználatához.
3. A tervezett rendeltetés méltó illeszkedése az egyedileg védett mûemlék funkciójához, jellegéhez és környezetéhez.
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.

II.
A mûemléki jelentõségû területet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A terület szerkezeti épségének hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló településszerkezeti értékek, a történeti téralakítás, beépítési, illetve domborzati viszonyok védelme érdekében:
1.1. a hagyományos településszerkezet és telekszerkezet, tér- és utcaszerkezet megõrzése, illetve lehetõség szerinti
visszaállítása,
1.2. a történetileg kialakult terepviszonyok, utcaszint, térszint lehetõség szerinti megtartása, illetve visszaállítása,
1.3. a történetileg kialakult utcai térfalak megõrzése, illetve lehetõség szerinti visszaállítása,
1.4. a jellegzetes beépítési mód – sûrûség, beépítési jelleg és hely – megõrzése.
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2. A terület egységes történeti építészeti megjelenésének – beleértve a vizuális sértetlenségét, az éjszakai megvilágítás
révén megvalósuló látványt is – hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló építészeti értékek, a tömegképzés, homlokzatalakítás, anyag- és színhasználat védelme érdekében:
2.1. illeszkedés a történeti épületek tömegképzéséhez, arányaihoz és magassági viszonyaihoz,
2.2. illeszkedés a történeti épületek homlokzatalakításához, homlokzati osztásrendszeréhez és formavilágához,
2.3. illeszkedés a történeti épületek anyag- és színhasználatához.
3. A terület egységes történelmi, nemzeti és történeti jelentõségének megóvása és továbbvitele érdekében:
3.1. a közterületeknek és udvaroknak a védelemhez méltó és fenntartható használata,
3.2. a védett terület épületeiben a méltó és hiteles használat, illetve funkció biztosítása,
3.3. az utcabútorok és egyéb közterületi mûtárgyak, illetve az idõszakosan kitelepített utcai teraszok méltó, a történeti
jelleghez illeszkedõ kialakítása,
3.4. a reklámhordozóknak, fényforrásoknak, illetve egyéb homlokzati szerelvényeknek és berendezéseknek a terület,
illetve épület történeti jellegéhez illeszkedõ alkalmazása.
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.

III.
A történeti tájat érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1.A történeti táj teljes területén azon jellemzõk fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása, amelyek a történeti
tájjá nyilvánításról szóló rendeletben védendõ értékként meghatározásra kerültek.
2. A történeti táj területén a természeti, illetve az épített elemek minõségének, mennyiségének és arányának, azok történetileg kialakult, vallási, kultúrtörténeti, történelmi szempontból jelentõs eseményhez kapcsolódó vagy tájhasználattal
összefüggõ viszonyrendszerének fenntartása az értékek fennmaradását szolgáló fenntartható használat és fejlõdés figyelembevételével; ezen belül
2.1. a táj jellegének, egységességének, történelmileg kialakult szerkezetének, valamint a történetileg kialakult hagyományos tájhasználat által formált összképének, továbbá a környezetével való kapcsolatának megõrzése;
2.2. a történeti hagyományokon alapuló folytonosság és folyamatosság fenntartása a táj- és területhasználatban, beleértve ebbe a kulturális és táji örökség tárgyi és nem tárgyiasult elemei és tényezõi összességét, így különösen a településépítészeti és az építészeti hagyományok, a régészeti, a hagyományos épített, a mûemléki, a mûvészeti vagy a mûszaki
környezet anyagi megnyilvánulásának megõrzését;
2.3. a természet és az emberi tevékenység egymásra hatása eredményeként kialakult tájkép és annak jellegzetes elemeinek, valamint esztétikai minõségének – a táj- és természetvédelem szempontjainak figyelembevételével megvalósuló – kulturális örökségvédelmi szemléletû megõrzése.

IV.
A mûemléken megvalósuló tevékenységre irányuló, más hatóságok elõtt indult eljárásokban az Iroda, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal 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
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.
2. 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.
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3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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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2. melléklet a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

B

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

Kiemelt
nagyberuházásként
lakóépületek
és közintézmények,
valamint sajátos
építményfajták körébe
tartozó (közlekedési,
hírközlési, közmûés energiaellátási)
építmények

Az Ócsa település
külterületén fekvõ,
az ingatlan-nyilvántartás
szerint 0128, 0129/2,
0130, 0131, 0137, 0138,
0140, 0141, 0142,
0105/4, 0105/5, 0105/6,
0106, 0112, 0113/3,
0113/4, 0113/30,
0113/31, 0113/32,
0113/33, 0113/38,
0113/39, 0117/1,
0117/2, 0121/9,
0121/10, 0121/11,
0124/1, 0124/3, 0124/7,
0198/4 helyrajzi számú
földrészletek, illetve
ezen földrészletekbõl
a telekalakítási eljárások
jogerõs befejezését
követõen kialakított
földrészletek.

C
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások

D

E

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

Pest Megyei
Kormányhivatal

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
útügyi hatósági
Pest Megyei
engedélyezési eljárások Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége
a Magyar Kereskedelmi Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Engedélyezési
Hivatalról és a területi Mérésügyi és Mûszaki
mérésügyi és mûszaki Biztonsági Hatósága
biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010.
(XII. 27.) Korm.
rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
vízjogi hatósági
Közép-Duna-völgyi
eljárások
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
hírközlési hatósági
Nemzeti Média és
eljárások
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Dabasi Körzeti
földvédelmi,
Földhivatal
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
talajvédelmi hatósági
Pest Megyei
eljárások
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóság
erdészeti hatósági
Pest Megyei
eljárások
Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóság
Pest Megyei
beépített tûzjelzõ,
Katasztrófavédelmi
tûzoltó berendezések
Igazgatóság
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
tûzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
Országos
engedélyezési eljárások Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

építésügyért felelõs
miniszter
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság
elnöke
Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
nincs
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Az emberi erõforrások miniszterének
30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelete
az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
és az integrációs rendszerben részt vevõ intézmények
és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok
2012. évi támogatásáról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i) és o) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével –, a következõket rendelem el:

1. Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatások
közös szabályai

1. §
(1) E rendelet a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 11. pont a)
és b) alpontja szerinti és a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 59. alcím 8. jogcímcsoport, Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása elõirányzat terhére juttatható, (2) bekezdés szerinti támogatások igénylésének szabályait állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzatok terhére
a) a 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1-jétõl 2012.
december 31-éig tartó idõszakára képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztõ
program szervezésének 2012. évi kiegészítõ támogatását
igényelhet
aa) a költségvetési törvény 12. § (1) bekezdése szerinti
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény,
ab) a helyi önkormányzat, települési és területi nemzetiségi önkormányzat, továbbá többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó), valamint
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ac) a költségvetési törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója
[az aa)–ac) alpont a továbbiakban együtt: fenntartó],
b) a 2011/2012. nevelési év, tanév 2012. január 1-jétõl
2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztõ
program szervezésének 2012. évi támogatását igényelheti
a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója,
c) a 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel 2012.
szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakára
az integrációs rendszerben részt vevõ nevelési-oktatási intézményekben, tagintézményekben dolgozó pedagógusok
kiegészítõ illetményére fordítható támogatást igényelhet a
fenntartó,
d) a 2011/2012. nevelési év, tanév 2012. január 1-jétõl
2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok 2012. évi kiegészítõ pótilletményére fordítható támogatást igényelhet a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója,
ha az általa fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 171–173. §-ában
meghatározott követelményeknek megfelel.

2. A 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint óvodai fejlesztõ program szervezésének
2012. évi támogatása
2. §
(1) A 2012/2013. nevelési év, tanév 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakára az
EMMI rendelet 171–173. §-a szerint
a) az óvodai fejlesztõ program utáni támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet az óvodai nevelésben halmozottan hátrányos helyzetû, valamint hátrányos helyzetû gyermekek számára,
b) a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés
utáni támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet az általános iskolában, a gimnáziumban, a szakközépiskolában
és a szakiskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti
oktatásban részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû valamint hátrányos helyzetû tanulók számára
megszervezett felkészítéshez lehet benyújtani.
(2) A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint óvodai fejlesztõ program utáni támogatás (a továbbiakban együtt: esélyegyenlõségi támogatás) olyan nevelési-oktatási intézményre, tagintézményre tekintettel
nyújtható, amelynek alapító okiratában, helyi pedagógiai
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programjában az esélyegyenlõségi támogatásra való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel.

21. szám

(1) Az esélyegyenlõségi támogatás egy tanulóra esõ
összege a 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig
tartó idõszakra nem haladhatja meg az óvodai fejlesztõ
program szervezése, illetve képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében a 20 000 Ft összeget.
(2) A társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatási kérelmek alapulvételével,
az összesített kérelmek alapján, a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt az esélyegyenlõségi támogatás
fenntartónkénti, valamint intézményenkénti összegérõl.

iránti támogatási kérelmet a kitöltött adatlapok fenntartó
által aláírt egy eredeti példányának 2012. október 19-éig
postai úton történõ megküldésével nyújthatja be az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõhöz (a továbbiakban: Lebonyolító).
(4) A postai úton benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell
a) iskola esetén az 1., 1/A., és 1/B., 2. és 3. melléklet,
b) óvoda esetén az 1., 1/A., és 1/B. és a 4. melléklet
szerinti adatlapok kitöltött, nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányát.
(5) A 2012. október 19-éig postára adott támogatási kérelem tekinthetõ határidõben megküldöttnek. A (2)–(3) bekezdésben meghatározott határnap elmulasztása jogvesztõ.
(6) Az önkormányzati fenntartó esetében a kizárólag
postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

4. §

6. §

(1) Az esélyegyenlõségi támogatás az oktatásért felelõs
miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására és az ott meghatározott célok megvalósítására a 10. melléklet szerinti mértékben használható fel az
EMMI rendelet 171–173. §-ában foglalt követelményeknek megfelelõen.
(2) Az esélyegyenlõségi támogatás nem fordítható
olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi
fedezetét a 2012. évben az integrációs rendszerben részt
vevõ nevelési-oktatási intézményekben, tagintézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítõ illetményére fordítható támogatás biztosítja.

(1) A Lebonyolító a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja. Ha a benyújtott támogatási kérelem nem felel meg az 5. §-ban
meghatározott feltételeknek a Lebonyolító a támogatási
kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül, öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját vagy a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt. Ha a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a felhívásnak nem
tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, a Lebonyolító a támogatási kérelmet nem továbbítja a miniszternek,
és errõl hét napon belül értesíti a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját vagy a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
(2) A feldolgozott támogatási kérelmek alapján intézmény- és programtípusok, valamint tanulói létszám szerinti bontásban elkészített összesítõ jelentést
a) a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelem esetén a Lebonyolító,
b) önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási
kérelem esetén a Kincstár elektronikus és nyomtatott formában a 11. melléklet szerinti bontásban 2012. november 7-éig
küldi meg a miniszternek.

3. §

5. §
(1) A fenntartó az esélyegyenlõségi támogatást a fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény
2011. október 1-jei, az EMMI rendelet 171. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 173. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel megállapított, közoktatási statisztikai létszámadatai alapján igényelheti.
(2) Az önkormányzati fenntartó az esélyegyenlõségi
támogatás iránti támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett önkormányzati elõirányzat gazdálkodási modulon (a továbbiakban: ÖNEGM) keresztül kitöltött adatlapok nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányának
2012. október 19-ig postai úton történõ megküldésével
nyújthatja be a Kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság).
(3) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az esélyegyenlõségi támogatás

7. §
(1) A miniszter az összesített jelentés ellenõrzése után
az esélyegyenlõségi támogatásban részesült önkormányzati fenntartó nevét, KSH-kódját és az elnyert esélyegyen-
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lõségi támogatás összegét 2012. november 14-éig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(2) Az önkormányzati fenntartónak megítélt esélyegyenlõségi támogatást a költségvetési törvény 5. melléklet 11. pont a) Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása jogcím terhére a 2012. év december havi nettó
finanszírozás keretében a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter utalványozása alapján a Kincstár folyósítja.
(3) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynek megítélt támogatás folyósításáról a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 59. alcím 8. jogcímcsoport, Esélyegyenlõséget
szolgáló intézkedések finanszírozása elõirányzat terhére a
Lebonyolítón keresztül a miniszter intézkedik.

8. §
(1) Az esélyegyenlõségi támogatásban részesült fenntartó és az általa fenntartott olyan nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény, amelyre tekintettel a fenntartó esélyegyenlõségi támogatásban részesült, a támogatott idõszakra vonatkozóan 2012. december 16-áig a Lebonyolítóval
támogatási szerzõdést köt.
(2) A támogatási szerzõdést a fenntartó a Lebonyolító
által mûködtetett elektronikus rendszeren keresztül nyomtatja ki, és annak a fenntartó által aláírt két eredeti példányát megküldi a Lebonyolítónak.
(3) A Lebonyolító a nyomtatott formában megküldött
támogatási szerzõdést megvizsgálja, és a támogatási szerzõdés beérkezésétõl számított nyolc napon belül a hiányosan vagy nem megfelelõen kitöltött támogatási szerzõdés
módosítására szólítja fel a fenntartót.
(4) Az elektronikus rendszerbe a fenntartó által feltöltött, de nyomtatott formában a Lebonyolítóhoz meg nem
érkezett támogatási szerzõdés megküldésére a Lebonyolító öt napos határidõ tûzésével hívja fel a fenntartót.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ elmulasztása esetén a támogatási döntés hatályát veszti.

3. A 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint óvodai fejlesztõ program szervezésének
2012. évi kiegészítõ támogatása

3309

szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján (a továbbiakban: R1.) támogatásban részesült.
(2) A kiegészítõ támogatás a 2012. január 1-jétõl 2012.
augusztus 31-éig tartó idõszakra kérhetõ.
(3) A kiegészítõ támogatás összege nem haladhatja meg
a) – képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében – a 16 000 Ft/tanuló,
b) – óvodai fejlesztõ program szervezése esetében –
a 18 000 Ft/gyermek
összeget.
(4) A miniszter a támogatási kérelmek alapulvételével,
az összesített kérelmek alapján a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt a kiegészítõ támogatás fenntartónkénti, valamint nevelési-oktatási intézményenként, tagintézményenkénti összegérõl.
(5) A kiegészítõ támogatás iránti kérelem magában foglalja az 1., 1/A., 1/B., 6. és 7. melléklet szerinti adatlapokat.
(6) Ha a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója az esélyegyenlõségi támogatás iránt is
nyújtott be támogatási kérelmet, az 1., 1/A. és 1/B. mellékletet nem kell külön benyújtania.
(7) A kiegészítõ támogatásra az ezen alcímben nem szabályozott kérdésekben a 2–8. §-t kell alkalmazni azzal,
hogy esélyegyenlõségi támogatáson kiegészítõ támogatást
kell érteni.

4. A 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel
2012-ben az integrációs rendszerben részt vevõ
nevelési-oktatási intézményekben,
tagintézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítõ
illetményére fordítható támogatás
10. §
Az olyan fenntartó, aki általános iskolát vagy óvodát
tart fenn és a 2012/2013. nevelési évben, tanévben képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, óvodai fejlesztõ programot segítõ támogatást vesz igénybe és az
általa fenntartott nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény megfelel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a köznevelési intézményekben címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. §-ában meghatározott
feltételeknek, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben foglalkoztatott pedagógusoknak juttatható kiegészítõ illetményhez támogatást
(a továbbiakban: kiegészítõ illetmény) igényelhet.

9. §
(1) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója a képesség-kibontakoztató, az integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztõ program után kiegészítõ támogatást igényelhet (a továbbiakban: kiegészítõ támogatás), ha a 2011/2012. nevelési évre, tanévre vonatkozóan az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásáról

11. §
A nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény vezetõje,
ha a kiegészítõ illetmény igénybevételét megelõzõ öt évben nem vett részt az integrációs rendszer alkalmazásával
kapcsolatos továbbképzésen, köteles a 2012/2013-as ne-
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velési év, tanév során legalább egy, az integrációs rendszer
bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésen részt venni.

12. §
(1) A kiegészítõ illetmény a 2012/2013. nevelési év,
tanév 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakára igényelhetõ.
(2) Általános iskola esetén, ha a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést szervezõ nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók aránya a 2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján
a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, a
kiegészítõ illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg a 13 000 Ft,
b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, a kiegészítõ
illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 17 000 Ft,
c) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, a kiegészítõ
illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 19 000 Ft,
d) a 60%-ot meghaladja, a kiegészítõ illetmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg a 22 000 Ft
összeget.
(3) Óvoda esetén, ha az óvodai fejlesztõ programot szervezõ nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya a
2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján
a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, a
kiegészítõ illetmény egy gyermekre esõ összege nem haladhatja meg a 17 000 Ft,
b) az 50%-ot meghaladja, a kiegészítõ illetmény egy
gyermekre esõ összege nem haladhatja meg a 19 000 Ft
összeget.
(4) A miniszter a támogatási kérelmek alapulvételével,
az összesített kérelmek alapján, a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt a kiegészítõ illetmény fenntartónkénti, valamint nevelési-oktatási intézményenkénti, tagintézményenkénti összegérõl.
(5) A kiegészítõ illetménynek az egy nevelési-oktatási
intézményben, tagintézményben alkalmazott és az integrációs rendszerben részt vevõ pedagógusokra jutó, a munkaadót terhelõ járulékokkal növelt teljes összegét az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamra vonatkozóan az integrációs rendszerben részt vevõ tanulók létszámának a
(2) és (3) bekezdésben meghatározott összegekkel való
szorzata alapján kell kiszámítani.
(6) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott arányokat
tagintézményenként kell megállapítani.
13. §
A kiegészítõ illetmény az esélyegyenlõségi támogatás
iránt támogatási kérelmet benyújtó fenntartó által fenn-
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tartott nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben
a halmozottan hátrányos helyzetû és az EMMI rendelet
171. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 173. § (1) bekezdésében foglaltak szerint iskola esetén osztályonként, óvoda esetén csoportonként meghatározott hátrányos helyzetû
tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján, a
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésben vagy
óvodai fejlesztõ programban részt vevõ tanulók létszámadatai szerint igényelhetõ és használható fel.

14. §
(1) Az önkormányzati fenntartó a kiegészítõ illetmény
iránti támogatási kérelmet a Kincstár által üzemeltetett
ÖNEGM rendszeren keresztül kitöltött adatlapok nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy eredeti példányának postai úton történõ megküldésével 2012. október 19-éig
nyújthatja be a Kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságához.
(2) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a kiegészítõ illetmény iránti támogatási kérelmet a Lebonyolító a kitöltött adatlapok fenntartó által aláírt egy eredeti példányának postai úton történõ
megküldésével 2012. október 19-éig nyújthatja be a Lebonyolítóhoz.
(3) A 2012. október 19-éig postára adott támogatási kérelem tekinthetõ határidõben megküldöttnek.
(4) A postai úton benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az 1., 1/A., 1/B. és 5. melléklet szerinti adatlapok kitöltött, nyomtatott és a fenntartó által aláírt egy
eredeti példányát.

15. §
(1) A kiegészítõ illetmény iránti kérelem benyújtására
és annak hiánypótlására vonatkozóan a 6. § (1) bekezdését, az összesítõ jelentés elkészítése és vizsgálata tekintetében a 6. § (2) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A miniszter a kiegészítõ illetményben részesített önkormányzati fenntartó nevét, KSH-kódját és az elnyert kiegészítõ illetmény összegét – papír alapon és elektronikus
úton – 2012. november 14-éig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(3) A kiegészítõ illetmény folyósítására az önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény 5. melléklet
11. pont b) alpont Az integrációs rendszerben részt vevõ
intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása
jogcím terhére a 2012. december havi nettó finanszírozás
keretében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján kerül sor. A kiegészítõ illetmény folyósításáról a köznevelési feladatot ellátó nem állami fenn-
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tartó és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetében a költségvetési törvény
1. melléklet XX. fejezet 20. cím 59. alcím 8. jogcímcsoport, Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása elõirányzat terhére a Lebonyolítón keresztül a
miniszter intézkedik.

16. §
(1) A kiegészítõ illetmény pedagógusoknak történõ kifizetésérõl a fenntartó gondoskodik, annak kifizetése – a feladatellátásban részt vevõ pedagógus személyének változása esetén – a feladatellátásban részt vevõ más pedagógusnak is történhet.
(2) A fenntartó a kiegészítõ illetményt az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények, tagintézmények között
nem csoportosíthatja át.

5. A 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel
integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok
2012. évi kiegészítõ pótilletményére fordítható támogatás
17. §
(1) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója az integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok után kiegészítõ illetménytámogatást igényelhet (a továbbiakban: kiegészítõ pótilletmény), ha a 2011/2012. nevelési évben, tanévben az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedések és az R1. alapján támogatásban részesült.
(2) A kiegészítõ pótilletmény a 2012. január 1-jétõl
2012. augusztus 31-éig tartó idõszakra igényelhetõ.
(3) A kiegészítõ pótilletmény igénylését a 4. alcím szerinti kiegészítõ illetmény igénylése nem zárja ki.
(4) Általános iskola esetén, ha a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést szervezõ nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók aránya a 2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján
a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, a
kiegészítõ pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg a 9 000 Ft,
b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, a kiegészítõ
pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 12 500 Ft,
c) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, a kiegészítõ
pótilletmény egy tanulóra esõ összege nem haladhatja meg
a 15 000 Ft,
d) a 60%-ot meghaladja, a kiegészítõ pótilletmény egy
tanulóra esõ összege nem haladhatja meg a 19 000 Ft
összeget.
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(5) Óvoda esetén, ha az óvodai fejlesztõ programot szervezõ nevelési-oktatási intézményben, tagintézményben
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya a
2011. évi október havi statisztikai létszámadatai alapján
a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, a
kiegészítõ pótilletmény egy gyermekre esõ összege nem
haladhatja meg a 13 000 Ft,
b) az 50%-ot meghaladja, a kiegészítõ pótilletmény egy
gyermekre esõ összege nem haladhatja meg a 15 000 Ft
összeget.
(6) A miniszter a támogatási kérelmek alapulvételével,
az összesített kérelmek alapján a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel dönt a kiegészítõ pótilletmény fenntartónkénti, valamint nevelési-oktatási intézményenkénti,
tagintézményenkénti összegérõl.
(7) A kiegészítõ támogatás iránti kérelem magában foglalja az 1., 1/A., 1/B. és 8. melléklet szerinti adatlapokat.
(8) Ha a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója az esélyegyenlõségi támogatás iránt is
nyújtott be támogatási kérelmet, az 1., 1/A. és 1/B. mellékletet nem kell külön benyújtania.
(9) A kiegészítõ pótilletményre az ezen alcímben nem
szabályozott kérdésekben a 10–16. §-t alkalmazni kell azzal, hogy kiegészítõ illetményen kiegészítõ pótilletményt
kell érteni.

6. Az elszámolás és az ellenõrzés rendje
18. §
(1) A megkötött támogatási szerzõdésben foglaltak szerint 2013. június 30-áig a fenntartó és az általa fenntartott
olyan nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény, amelyre
tekintettel a fenntartó esélyegyenlõségi támogatásban, kiegészítõ támogatásban részesült, szakmai beszámolót
nyújt be a Lebonyolító részére az elektronikus rendszeren
keresztül, valamint nyomtatott és a fenntartó által aláírt
eredeti példányának postai úton történõ megküldésével.
(2) A 2013. június 30-án éjfélig rögzített szakmai beszámoló legkésõbb az ezt követõ munkanapon való postára
adás esetén tekinthetõ határidõben megküldöttnek.
(3) A Lebonyolító a támogatott tevékenység megvalósulásáról szóló szakmai beszámolókat megvizsgálja és a
szakmai beszámoló beérkezésétõl számított nyolc napon
belül szükség esetén öt napos határidõvel hiánypótlásra
szólítja fel a fenntartót. A Lebonyolító által mûködtetett
elektronikus rendszerben a fenntartó által feltöltött, de
nyomtatott formában meg nem érkezett szakmai beszámolók megküldése érdekében a Lebonyolító öt napos határidõ kitûzésével felhívja a fenntartót a szakmai beszámoló
benyújtására. E határidõ elmulasztása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minõsül.
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(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény, valamint a köznevelési feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója 2013. június 30-áig pénzügyi beszámolót nyújt be a Lebonyolító részére. A Lebonyolító a pénzügyi elszámolást megvizsgálja és a pénzügyi
beszámoló beérkezésétõl számított nyolc napon belül szükség esetén öt napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel a
fenntartót.
(5) Amennyiben a (3) és (4) bekezdések alapján történõ
ellenõrzés alapján a Lebonyolító visszafizetési kötelezettséget állapít meg a fenntartó részére, errõl a Lebonyolító
tájékoztatja a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságot is.

19. §
(1) Az esélyegyenlõségi támogatás, a kiegészítõ támogatás, a kiegészítõ illetmény és a kiegészítõ pótilletmény
(a továbbiakban együtt: oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás) rendeltetésszerû felhasználásáról
a) az önkormányzati fenntartó 2012. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje
szerint, valamint a 18. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak
szerint,
b) a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a 18. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint
számol el.
(2) Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás
2012. december 31-éig fel nem használt és kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát a központi költségvetésbe – önkormányzati fenntartó esetében a nettó finanszírozás keretében történõ elõirányzat-lemondással – vissza
kell fizetni.
(3) A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt
összeg 2013. június 30-áig használható fel pénzügyi teljesítésre, elszámolása a 2013. évi zárszámadás keretében és
annak rendje szerint történik.
(4) A beszámolóban kimutatott adatok valódiságát analitikus nyilvántartásokkal és szakmai dokumentációval
kell alátámasztani.
(5) A 8. § (1) bekezdés szerinti támogatási szerzõdés az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. §
(1) bekezdés o) pontja alapján kötelezettségvállalásnak
minõsül.

20. §
(1) Ha a támogatási kérelem benyújtását követõen a fenntartó azt a nevelési-oktatási intézményt, tagintézményt,
amelyre tekintettel oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásban részesült a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint
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átszervezi vagy fenntartóváltás következik be, köteles ezt
a tényt az átszervezésrõl vagy a fenntartóváltásról szóló döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban a miniszternek, a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságnak és a Lebonyolítónak bejelenteni.
(2) Ha fenntartó az Nkt. 4. § 11. pontja szerint átszervezés vagy fenntartóváltás miatt nem jogosult az oktatási
esélyegyenlõséget szolgáló támogatás felhasználására, köteles a támogatást a jogutód fenntartónak átadni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia
kell az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás felhasználásának további módját.
(4) Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatással a fenntartóváltás vagy átszervezés esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (9) bekezdésének megfelelõen kell elszámolni.

7. Záró rendelkezések
21. §
Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásokról
szóló 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.)
1. és 2. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. § (1) E rendelet a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
5. melléklet 11. pont a) és b) alpontja szerinti elõirányzat
terhére, a 2011/2012. nevelési évre, tanév 2012. január
1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára juttatható,
a (2) bekezdés szerinti támogatások igénylésének szabályai állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban
együtt: önkormányzati fenntartó) a 2011/2012. nevelési
évre, a tanév 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig
tartó idõszakára képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztõ program szervezésének támogatást (a továbbiakban együtt: kiegészítõ támogatás) vagy az
integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatást (a továbbiakban: kiegészítõ illetmény) igényelhet.
(3) A támogatást az az önkormányzati fenntartó igényelheti a 2011/2012-es nevelési év, tanév feladatainak
ellátására, aki a 2011. évben a 2011/2012. nevelési évre,
tanévre tekintettel az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló
támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet
(a továbbiakban: Otkr.) alapján kiegészítõ támogatásban
vagy kiegészítõ illetményben részesült.
(4) Az önkormányzati fenntartó a támogatásokat akkor
igényelheti, ha az általa fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet] 39/D–39/E. §-ában és 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelõ, az ok-
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tatásért felelõs miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztõ program szerinti
foglalkozást biztosít.
2. § (1) A kiegészítõ támogatás az oktatásért felelõs miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai
programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására az 5. melléklet szerinti mértékben 2012. szeptember 15-ig használható fel.
(2) A kiegészítõ támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét
a kiegészítõ illetmény biztosítja.”
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22. §

Az R2. 4. § (1) bekezdésében az „a Wekerle Sándor
Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ” szöveg lép.
23. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2013. december 31-én hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Beküldendő az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban,
postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmény esetén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
FENNTARTÓI ADATLAP
Megye:
Címe:
Fenntartó típusa:

Adószám: □□□□□□□□□□□
KSH-kód: □□□□□□□
PIR törzsszám (költségvetési szerv esetében):
ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):
A számlavezető bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Fenntartó neve:
Polgármester/képviselő neve:
□ helyi önkormányzat
□ köznevelési feladatot ellátó nem állami
fenntartó
□ központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény

Bankszámlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó faxszáma:

A köznevelési feladatot ellátó nem állami fenntartó és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági/bírósági végzés
száma, ha van):
Dátum:
P. H.
...................................................................
a fenntartó képviselője
Az adatlaphoz mellékelni kell:
a) az 1/A. melléklet szerinti nyilatkozatot
b) az 1/B. melléklet szerinti nyilatkozatot
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1/A. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
- a rendezett munkaügyi kapcsolatokról és köztartozásokról Fenntartó megnevezése, címe:
.........................................................................................................................................................
A fenntartó képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy):
.........................................................................................................................................................
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézmény az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.
Dátum:
P. H.
................................................
a fenntartó képviselője
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1/B. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
- az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan Fenntartó megnevezése, címe:
Alulírott .............................................................................................. polgármester/a fent nevezett
önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a település
képviselő-testülete/a társulási tanács 2013. július 1-jéig az egyenlő bánásmódról és
esélyegyenlőség előremozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/A. §-a szerinti helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el*
Alulírott .......................................................................................... a köznevelési feladatot ellátó
nem állami, nem önkormányzati intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmények képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázat keretében érintett köznevelési intézmények nevelési
programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.**
Dátum:
P. H.
...................................................................
a polgármester/a társulási tanács elnöke/
a köznevelési feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója vagy a központi
költségvetési szervként működő felsőoktatási
intézmény képviseletében
eljáró személy aláírása
* Kitöltendő az önkormányzati fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén.
** Kitöltendő köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi
költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények esetén.
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2. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Fenntartói nyilatkozat a képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás esetén általános
iskolák, általános iskolai intézményegységek részére
Beküldendő egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmény esetén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
A fenntartó képviselőjeként kijelentem, hogy a településen működő általános iskolákban a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán belüli aránya és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók települési aránya közötti eltérés nem haladja meg a huszonöt százalékpontot
egyik általános iskola tekintetében sem.
A fenntartó képviselőjeként kijelentem továbbá, hogy a támogatással érintett általános iskolában,
ha van összevont osztály, a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésről, illetve óvodai
fejlesztő programokról szóló rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
Dátum:
P. H.
..................................................................
a fenntartó képviselője
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3. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2012/2013. tanévre vonatkozó képességkibontakoztató, integrációs felkészítés szervezéséhez igényelhető támogatás esetén általános
iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák részére
A mellékletet csak a támogatással érintett intézmény (ek) re, tagintézmény (ek) re kell kitölteni!
Minden intézmény típust külön tagintézményként kell feltüntetni.
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Beküldendő egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmény esetén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ
ADATOK
Az intézmény neve:
OM azonosító:
A székhely/tagintézmény neve:
A székhely/tagintézmény címe:
általános iskola, gimnázium,
Feladatellátás típusa
szakközépiskola, szakiskola
Telefon:
E-mail cím:
Tartalmazza-e az intézmény alapító okirata a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességigen/nem
kibontakoztató, integrációs felkészítését?
Tartalmazza-e az intézmény pedagógiai programja a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességigen/nem
kibontakoztató, integrációs felkészítését?
Tanulói összlétszám az érintett intézményben,
tagintézményben (a 2011. októberi létszám-statisztikai
adatok alapján kell megadni):
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulói létszám,
amelyre a támogatást kéri (a 2011. októberi létszámstatisztikai adatok alapján kell megadni):
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Hátrányos helyzetű tanulói létszám, amelyre a
támogatást kéri (a 2011. októberi létszám-statisztikai
adatok alapján kell megadni, mely nem lehet több mint
az osztályonként meghatározott halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók 30%-a):
A 4. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján
az igényelt támogatás összege:
Nem lehet a táblázatban feltüntetni azon halmozottan hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű
tanulókat, melyeteket szakértői javaslatra a többi tanulótól elkülönítetten oktatnak.
Dátum:
P. H.
..................................................................
intézményvezető
P. H.
..................................................................
a fenntartó képviselője
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4. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2012/2013-as tanévre vonatkozó
óvodai fejlesztő program szervezéséhez kérhető támogatás esetén
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Beküldendő egy példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár önkormányzati fenntartó székhelye
szerint illetékes területi igazgatóságához,
b) a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény és a központi költségvetési szervként
működő felsőoktatási intézmény esetén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ
ADATOK
Az intézmény (óvodai intézményegységet működtető köznevelési intézmény)
neve:
OM azonosító:
Székhely/tagintézmény neve:
Székhely/tagintézmény címe:
Telefon:
E-mail cím:
Tartalmazza-e az intézményalapító okirata a halmozottan hátrányos helyzetű
igen/nem
gyermekek óvodai fejlesztő programját?
Tartalmazza-e az intézmény nevelési programja a halmozottan hátrányos
igen/nem
helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programjára vonatkozó részleteket?
Óvodások száma az intézményben/tagintézményben 2012/2013-as nevelési
évben ( 2012 szeptember 1-jei állapot szerint):
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (a 2011. októberi
létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni):
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma, amelyre nézve a
támogatást kéri (a 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell
megadni):
Hátrányos helyzetű gyermek létszám, amelyre a támogatást kéri (a 2011.
októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, mely nem lehet
több mint a csoportonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek 15%-a):
A 4. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján az igényelt támogatás
összege:
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Az intézmény képviselőjeként kijelentem, hogy a támogatással érintett óvodai intézményben,
tagintézményben nincs 25 százalékpontnál nagyobb eltérés a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek arányában az egymásnak megfelelő korcsoportokra vonatkozóan a csoportok között.
Ez a feltétel fennáll a vegyes csoportokra vonatkozóan is (a képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítésről, illetve óvodai fejlesztő programokról szóló rendeletben foglaltak szerint).

Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezető
P. H.
...........................................................
a fenntartó képviselője
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21. szám

5. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2012/2013. tanévre vonatkozó kiegészítő illetmény
felhasználásának tervezéséhez
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Beküldendő egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig:
a) önkormányzati fenntartó esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzati fenntartó székhelye
szerinti megyei igazgatóságához,
b) köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmény esetén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:
Oktatási
Összes
Halmozottan
Halmozottan
Gyermekenkénti, Gyermekek,
forma
gyermek,
hátrányos
hátrányos helyzetű
tanulónkénti
tanulók
(Ó: óvoda
tanuló
helyzetű
gyermekek,
támogatás
létszáma,
esetén;
létszáma
gyermekek,
tanulók, tanulók
összege a
amelyre
I: általános
2011.
tanulók
aránya a székhely15. § (2)-(3)
nézve a
iskola
októberi
létszáma a
intézményben,
bekezdésben
támogatást
esetén)
statisztikai 2011. októberi
illetve a
meghatározott
kéri*
adatok
statisztikai
tagintézményben
sávok alapján
alapján
adatok alapján
Igénylő által nem
Ft
kitölthető cella

Maximális
keretösszeg az
adott
intézményre,
tagintézményre
vonatkozóan

Ft
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* A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, általános iskola esetén a hátrányos
helyzetű tanulók után is lehet kérni, amelynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként
meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 30%-a.
A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni óvoda esetén a hátrányos helyzetű
tanulók után is lehet kérni, amelynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként meghatározott
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 15%-a.
Dátum:
P. H.
.......................................................
intézményvezető
P. H.
.......................................................
a fenntartó képviselője
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6. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Adatlap a 2011/2012. tanévre vonatkozó képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
szervezésének 2012. évi kiegészítő támogatásának igényléséhez
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Minden feladatellátás típust külön tagintézményként kell feltüntetni.
Beküldendő egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE
VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra jogosult!
Intézmény megnevezése és típusa (általános iskola, gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola):
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
általános iskola, gimnázium,
Feladatellátás típusa
szakközépiskola, szakiskola
Össz. létszámadat (2011. október havi statisztikai létszám szerint):
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az adott székhelyen,
tagintézményben (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint):
A programban részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma az adott székhelyen, tagintézményben (a 2011. október havi
statisztikai létszám alapján kell megadni):

21. szám

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Hátrányos helyzetű tanulói létszám, amelyre a támogatást kéri (a
2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, mely
nem lehet több mint az osztályonként meghatározott halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók 10%-a):
A 10. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg alapján az
igényelt támogatás összege:
Az adatlapot kizárólag a 10. § (1) bekezdésben meghatározott fenntartó töltheti ki.
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezető
P. H.
...........................................................
a fenntartó képviselője
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7. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Adatlap a 2011/2012. nevelési évre vonatkozó óvodai fejlesztő program 2012. évi kiegészítő
támogatásának igényléséhez*
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Beküldendő egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE
VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
Óvodai fejlesztő programban részt vevő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma az adott székhelyen, tagintézményben (a
2011. október havi statisztikai létszám szerint kell megadni):
A 10. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg alapján az
igényelt támogatás összege:
Az adatlapot kizárólag a 13. § - ban meghatározott fenntartó töltheti ki.
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezető
P. H.
...........................................................
a fenntartó képviselője
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8. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a 2011/2012. nevelési évre, tanévre vonatkozó a
kiegészítő pótilletmény igényléséhez felhasználásának tervezéséhez
A mellékletet a támogatással érintett intézményre, tagintézményre kell kitölteni!
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Beküldendő egy eredeti példányban postai úton 2012. október 19-éig az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.
A borítékra rá kell írni: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:
Gyermeken- Gyermekek, Maximális
HHH
Halmozottan
Összes
Oktatási
keretösszeg
tanulók
kénti,
hátrányos gyermekek,
gyermek,
forma
az adott
tanulónkénti létszáma,
tanulók,
helyzetű
tanuló
(Ó: óvoda
intézményre,
amelyre
támogatás
tanulók
(a
létszáma
esetén;
tagintézigényli a
összege a
aránya a
továbbiak2011.
I: általános
ményre
székhely- 18. § (2)-(3) támogatást*
ban: HHH)
októberi
iskola
vonatkozóan
*
statisztikai gyermekek, intézmény- bekezdésben
esetén)
ben, illetve a meghatárotanulók
adatok
zott sávok
tagintézlétszáma a
alapján
alapján
ményben
2011.
októberi
statisztikai
adatok
alapján
Ft
Ft
* Az adatlapot kizárólag a 18. § (1) bekezdésben meghatározott fenntartó töltheti ki.
** A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, általános iskola esetén a
hátrányos helyzetű tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint az
osztályonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 10%-a.

3327

3328

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

9. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

1. Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén
1.1 Helyzetelemzés1 alapján integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)
megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemterv elkészítése (az IPR alkalmazása kapcsán
az adott nevelési évre vonatkozó célkitűzések megfogalmazása, konkrét tevékenységek
beazonosítása, elvárt eredmények kitűzése)
1.2 a 2012/2013. tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés
megvalósításával kapcsolatosan a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
15/A. §-ában rögzített feladatok közül vállaltak megnevezése, az abban résztvevő
pedagógusok száma tevékenységenként, létrehozott munkacsoportokban résztvevő
pedagógusok száma
1.3 Óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek száma és tartalma a támogatott
időszakban
1.4 Pályaorientációs programok, továbbtanulást segítő tevékenységek száma és tartalma a
támogatott időszakban
1.5 „IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység(ek), szolgáltatás(ok) megnevezése
(komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, illetőleg tanügyigazgatási, jogi, továbbképzés, mentorálás, tréning, intézményi hospitálás*, stb.) és a
benne résztvevő pedagógusok száma
1.6.1. Pedagógusok hospitálásának száma más intézményekben a támogatott időszakban
1.6.2. A támogatott időszakban pedagógus hospitáció (k), IPR műhelyek száma saját
telephelyén
1.7 Szociális hátrányok enyhítését elősegítő program (ok), akció (k) száma és tartalma
1.8 Az együttműködések és a partneri kapcsolatok erősítése érdekében az IPR
alkalmazását támogató iskolán kívüli program(ok) száma és tartalma
2. Vállalások óvodai fejlesztő program szervezése esetén
2.1 Helyzetelemzés1 alapján az IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemterv
elkészítése (az IPR alkalmazása kapcsán az adott nevelési évre vonatkozó célkitűzések
megfogalmazása, konkrét tevékenységek beazonosítása, elvárt eredmények kitűzése)
2.2 A 2012/2013-as nevelési év során az óvodai fejlesztő program megvalósításával
kapcsolatosan
működtetni
kívánt
munkacsoportok
ismertetése,
létrehozott
munkacsoportokban részt vevő pedagógusok száma
2.3 Óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek száma és tartalma a támogatott
időszakban

1

„A helyzetelemzés az adott tanévre vonatkoztatva tartalmazza a tárgyi és személyi feltételeket, (munkacsoportok számát), a pedagógiai
fejlesztéseket és az IPR-hez kapcsoldó programokat. Tartalmazza továbbá a továbbtanulási adatokat, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű valamint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszámának alakulását az Óvodai - Iskolai Integrációs Program bevezetése óta
eltelt időszak vonatkozásában. A cselekvési és ütemterv tartalmazza az IPR-ben megfogalmazott elvárt eredmények tételes felsorolását és
számszerűsítését.”
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2.4 IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatás(ok) megnevezése
(komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, illetőleg tanügyigazgatási, jogi, továbbképzés, mentorálás, tréning, intézményi hospitálás2, stb.) és a
benne résztvevő pedagógusok száma
2.5.1 Pedagógusok hospitálásának száma más intézményekben a támogatott időszakban
2.5.2 A támogatott időszakban pedagógus hospitáció(k), IPR műhelyek száma saját
telephelyén
2.6 Szociális hátrányok enyhítését elősegítő program(ok), akció(k) száma és tartalma
2.7 Az együttműködések és a partneri kapcsolatok erősítése érdekében az IPR
alkalmazását támogató óvodán kívüli program(ok) száma és tartalma

2

Hospitálás csak olyan köznevelési intézményben lehetséges és elszámolható, amely az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft. honlapján http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_leiras/1342421635.edu, vagy a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=764 megtalálható.
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10. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Az esélyegyenlőségi támogatás és a kiegészítő támogatás felhasználási területei
A) Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános
iskolai székhely, tagintézmény esetén
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ
Minimum 60%-ot erre a célra kell
TEVÉKENYSÉGEK
fordítani.
1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek
támogatása
x Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált valamint igazolással záruló nem
akkreditált továbbképzés, tréning, illetőleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás
(továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR módszertani adaptációt elősegítő, előítélet-kezelő mentálhigiénés, konfliktuskezelő tréning. (módszertani költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x Óvoda iskola az alapfokú nevelés kezdő és alapozó szakasza közti, az általános iskola
– középfokú iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség; megbízási díj).
x Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (hospitálás
költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény
alapján gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
x A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére az iskolai
programokhoz kapcsolódóan. (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei
táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek megvásárlása, illetve menetjegyek megvásárlása).
x A programban részt vevő gyermekek és kísérőik részére kulturális és
sport/rendezvényeken való részvétel biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz
bérleti díj).
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3. Együttműködések - partneri kapcsolatok erősítése
x Az Iskolai IPR alkalmazását támogató az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítése
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek, programok szervezésével legalább egy - nem
az iskola érdekeltségébe tartozó - civil szervezet, kisebbségi önkormányzat,
sportegyesület, háziorvosi-, iskolaorvosi-, gyermek fogorvosi, stb. bevonásával
(megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerződések költsége,
reprezentáció, előadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján
gépkocsi használati díj).
x Együttműködés más köznevelési intézménnyel - hospitációs napok megrendezése,
illetőleg hospitálás más intézményben – ld. 9. mellékletben foglalt kritériumot a
hospitálásra vonatkozóan - (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
NEM KÖTELEZŐEN
Maximum 40%-ot lehet erre a célra
MEGVALÓSÍTANDÓ
fordítani.
TEVÉKENYSÉGEK
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
x IPR alapú komplex intézményfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás,
(mérés-értékelési, minőségértékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás) IPR alapú
intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal.
(tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek).
5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elősegítő tevékenységek
x Elsősorban tanórán kívüli, intézményen belüli, a partneri szektort, külső szakértőket is
bevonó, patrónusi, mentori, tutori rendszer az iskolán kívüli kezdeményezésekre építő
rendszeres programok támogatása. (mentori díj, megbízási díj, tutori díj szakértői díj,
tanácsadói díj).
6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
x A felkészítésben részt vevő tanulók számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően
biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás
keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus,
iskolapszichológus, valamint egyéni fejlesztési tervek készítésére fejlesztő pedagógus
és egyéb szakember biztosítása stb.) biztosítása,
7. Eszközök beszerzése
x A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő
eszközök. (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis
értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.)
x Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök.
(társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztő és /vagy azokat megalapozó,
segítő eszközök).
8. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
x Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek
kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
Nem használható fel elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés,
hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és
kapacitásbővítésre.
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9. Szakmai, tartalmi fejlesztés
x Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai
fórumon való részvétel utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai
szolgáltatások, szállásköltségek stb.
10. Projektnap
x Az Iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása,
eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj,
rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok,
kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
B) Óvodai fejlesztő program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely,
tagintézmény esetén
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ
Minimum 60%-ot erre a célra kell
TEVÉKENYSÉGEK
fordítani.
1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek
támogatása
x Óvodai IPR fejlesztéshez, óvoda-iskola átmenet tréninghez kapcsolódó akkreditált
valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, mentorálás, (továbbképzési
költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR módszertani, adaptációt elősegítő, előítélet-kezelő, mentálhigénés, konfliktuskezelő tréning, óvoda-iskola átmenet tréning, (módszertani költség; megbízási költség;
tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi
használati díj; szállásköltség).
x IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás, (szolgáltatási költség; megbízási díj).
x Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más, a programban résztvevő
óvodában (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
x A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére az óvodai
programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
tisztasági csomag, cipő, sportruházat sporteszközök egyéni használatra; kiránduláson,
erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és
helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
x A programban részt vevő gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való
részvétel, biztosítása (belépők, utazás költsége, autóbusz bérleti díj.
3. Együttműködések - partneri kapcsolatok erősítése
x Az IPR alkalmazását támogató az óvodán kívüli partneri kapcsolatok erősítése tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységek, programok szervezésével legalább egy - nem az óvoda
érdekeltségébe tartozó - civil szervezet, kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb.,
valamint a felkészítésbe bevont gyermekek szüleinek, gondviselőinek részvételével,
valamint gyermekjóléti családsegítő szolgálattal védőnői- háziorvosi, gyermek fogorvosi
szolgálattal (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerződések
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költsége, reprezentáció, előadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény
alapján gépkocsi használati díj).
x Együttműködés más köznevelési intézménnyel - hospitációs napok megrendezése,
illetőleg hospitálás más intézményben – ld. 9. mellékletben foglalt kritériumot a
hospitálásra vonatkozóan - (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
NEM KÖTELEZŐEN
Maximum 40%-ot lehet erre a célra
MEGVALÓSÍTANDÓ
fordítani.
TEVÉKENYSÉGEK
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
x IPR alapú komplex intézményfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, IPR
alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több
alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
x A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően
biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás
keretében
nyújtott
egyéb
szolgáltatás
(pl.
gyógytestnevelő,
logopédus,
iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása. (megbízási díj, szakértői díj,
tanácsadói díj).
6. Eszközök beszerzése
x A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök
beszerzése
A fejlesztést segítő eszközök beszerzése (társas-, kognitív-, motoros-, verbális-,
készségfejlesztő és /vagy azokat megalapozó, segítő eszközök.).
x A pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök
beszerzése.
Az óvodai program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis
értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.
7. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása
x Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek
kialakítása (kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
x Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre,
korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás,
stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
x Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai
fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai
szolgáltatások, szállásköltségek stb.
9. Projektnap
x Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása,
eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése, (megbízási díj, előadói díj,
rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok,
kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
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C) Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai székhely, tagintézmény esetén
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ
Minimum 80%-ot erre a célra kell
TEVÉKENYSÉGEK
fordítani.
1. A programmal kapcsolatos kiegészítő pedagógiai tevékenység, humánerőforrás
biztosítása, IPR menedzsment működtetése
x IPR menedzsment működtetése, IPR módszertani munkacsoport, általános iskola –
szakiskola/középiskola átmenet munkacsoport működtetése, a felkészítésbe bevont
tanulók egyéni fejlesztési tervének, és szöveges értékelésének elkészítése, tanulási
útvonalak megvalósítása és támogatása (megbízási díj az adott intézményben dolgozó
pedagógusok részére).
x Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevő tanulók vonatkozásában,
egyéni tanulási útvonalak megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének
értékelése (megbízási szerződések költsége az adott intézményben dolgozó szakemberek
részére).
2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
x Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált valamint igazolással záruló nem
akkreditált továbbképzés, tréning, mentorálás
x Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktus-kezelő tréningek,., (továbbképzési
költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj;,; útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
x IPR-alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szolgáltatás (szolgáltatási költség, megbízási díj).
x Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (szervezési,
lebonyolítási költségek, megbízási díj, hospitálás költsége, szállásköltség, útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetés rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
3. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
x A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére az iskolai
programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei
táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
x A programban részt vevő gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való
részvétel biztosítása (belépők,utazás költsége, autóbusz bérleti díj.
NEM KÖTELEZŐEN
Maximum 20%-ot lehet erre a célra
MEGVALÓSÍTANDÓ
fordítani.
TEVÉKENYSÉGEK
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
x IPR - alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügyigazgatási, jogi szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása,
folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj,
KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
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5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
x A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően
biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás
keretében
nyújtott
egyéb
szolgáltatás
(pl.
gyógytestnevelő,
logopédus,
iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása. (megbízási díj, szakértői díj,
tanácsadói díj)
6. Eszközök beszerzése
x A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő
eszközök (a tanórai és a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis
értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése).
A Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök
(társas-, kognitív-, motoros-, verbális-, készségfejlesztő és /vagy azokat megalapozó,
segítő eszközök)
7. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
x Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek
kialakítása. (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok)
x Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre,
korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás
stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
x Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai
fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai
szolgáltatások, szállásköltségek stb.).
9. Projektnap
x Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása,
eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj,
rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok,
kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
10. Együttműködések kialakítása
x Együttműködési formák kialakítása a felkészítésbe bevont tanulók szüleinek,
gondviselőinek részvételével, valamint gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal, védőnői
hálózattal, nevelési tanácsadóval, orvossal (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási
költségek, megbízási szerződések költsége, reprezentáció, előadói díj, útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).

3335

3336

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21. szám

11. melléklet a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Összesítő jelentés a Kincstár valamint a Lebonyolító számára a 7. § (3) bekezdésében foglalt
feladat teljesítéséhez
A mellékletet a Kincstár valamint a Lebonyolító tölti ki!
Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítő program 2012/2013 tanév*

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Fenntartó
KSH
kód**

Intézmény
név

OM
azonosító

Intézmény
cím

Tagintézmény
név

Tagintézmény
cím

Feladatellátás
típusa

Támogatott
létszám

Támogatási
összeg
(képességkibontakoztató,
integrációs
felkészítés)

Pedagógusok
kiegészítő
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg

Óvodai fejlesztő program 2012/2013 nevelési év*

Fenntartó
név

Fenn
-tartó
cím

Fenntartó
KSH
kód*

Intézmény
név

OM
azonosító

*A Kincstár és a Lebonyolító tölti ki
**Önkormányzati fenntartók esetén

Intézmény
cím

Tagintézmény
név

Tagintézmény
cím

Támogatott
létszám

Támogatási
összeg
(óvodai
fejlesztő program)

Pedagógusok
kiegészítő
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg
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Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítő program 2011/2012 tanév***

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Intézmény
név

OM
azonosító

Intézmény
cím

Tagintézmény
név

Tagintézmény
cím

Feladatellátás
típusa

Támogatott
létszám

Támogatási összeg
(képességkibontakoztató,
integrációs
felkészítés)

Pedagógusok
kiegészítő
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg

Óvodai fejlesztő program 2011/2012 nevelési év***

Fenntartó
név

Fenntartó
cím

Intézmény
név

OM
azonosító

*** A Lebonyolító tölti ki

Intézmény
cím

Tagintézmény név

Tagintézmény cím

Támogatott
létszám

Támogatási
összeg
(óvodai
fejlesztő
program)

Pedagógusok
kiegészítő
illetményére
felhasználható
támogatási
összeg

3338

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

HATÁROZATOK
A Kormány 1378/2012. (IX. 18.) Korm. határozata
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer
átalakításáról
1. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és készítse
elõ a szükséges jogszabály-módosításokat, hogy a Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központba (a továbbiakban: Központ) 2012. október 31.
napjával a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága beolvadjon.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
Határidõ: 2012. október 1.
2. A Kormány felhívja a belügyminisztert, valamint
a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítse
elõ a szükséges jogszabály-módosításokat a kulturális
örökségvédelmi feladatellátás egyszerûsítése és hatékonyságának fokozása érdekében a kulturális örökségvédelmi
szervezetrendszer átalakítására, az alábbi elvek szerint:
a) az elsõ fokú mûemlékvédelmi és régészeti feladatok
ellátását a járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi
szakigazgatási szervei látják el,
b) a másodfokú hatósági feladatokat a fõvárosi, megyei
kormányhivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei látják el.
Felelõs: belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2012. október 31.
3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert
a Központ egyes feladatainak átrendezésével egyidejûleg
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a feladatellátást szolgáló elõirányzat fejezetek közötti átcsoportosítására.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
4. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy gondoskodjon – az 5. pont szerinti létszám átadásán felül – 3 kormánytisztviselõi státusz – az irányítása
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervektõl történõ – átadásáról a Belügyminisztérium részére.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
Határidõ: azonnal
5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi
minisztert a Központ egyes feladatainak átrendezésével
összefüggésben a feladatot ellátó létszám érintett szervek
közötti átadása érdekében a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló kormányhatározat módosítására.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követõ harmadik napon
lép hatályba és 2012. december 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet tartalmazza.

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakörre,
az egyetem EGYHÁZZENE TANSZÉKÉRE.
A kinevezendő docens feladata a tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok ellátása, elsősorban gregorián egyházzene-történet, népénektörténet, liturgikus módszertan, népzene, magyar zenetörténet, transzponáláspartitúraolvasás, szakdidaktika-szakmódszertan tárgyak oktatása. Részvétel a tanszék egyéb tudományos és alkotói
munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó szellemiségét, valamint korszerű pedagógiaiművészeti koncepcióját.
A pályázónak egyházzenei DLA fokozattal, legalább tízéves, felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalattal, legalább ötéves, egyházzenei oktatásban szerzett tapasztalattal, zenetudományi, zeneelméleti felkészültséggel és folyamatos zenei előadói gyakorlattal kell rendelkeznie.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot, magyar nyelven kifejtett rövid oktatói-szakmai koncepciót, a végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatokat, az előadóművészi tevékenység jegyzékét, érvényes,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati
anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 8., kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO-1082/176/2012., valamint a munkakör megnevezését: docens) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a
sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül.

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakörre,
az egyetem NÉPZENE TANSZÉKÉRE.
A kinevezendő docens feladata a tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok ellátása, úgymint magyar
népzene, népzeneelmélet és népzenei analízis főtárgy, továbbá egyéb kötelező és szabadon választható tantárgyak
oktatása, az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése, aktív részvétel a tanszék művészi munkájában, a tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása és korszerű pedagógiai-művészeti koncepciójának alkalmazása, valamint önálló kutatás szervezése és végzése.
A pályázónak muzikológia szakos diplomával, PhD fokozattal, etnomuzikológiai témájú disszertációval, legalább
tízéves tanítási, szakmai gyakorlattal, népzenekutatói múlttal és a hagyományos hangszeres népzene kutatásában,
gyűjtésében és közkinccsé tételében elért jelentős eredményekkel kell rendelkeznie.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot, magyar nyelven kifejtett rövid oktatói-szakmaiművészeti koncepciót, a végzettséget, művészeti díjat, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatokat, publikációs, illetve
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kutatási jegyzéket, érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8., kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
HO-1083/1-76/2012., valamint a munkakör megnevezését: docens) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül.

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakörre,
az egyetem ÉNEK TANSZÉKÉRE.
A kinevezendő docens feladata a tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok ellátása, elsősorban színpadi
játék főtárgy oktatása, továbbá operavizsgára való felkészítés. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése. Részvétel a tanszék művészi munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó
szellemiségét, valamint korszerű pedagógiai-művészeti koncepcióját.
A pályázónak rendező/dramaturg szakos diplomával, PhD vagy DLA fokozattal, zenei témájú disszertációval, legalább tízéves, felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalattal, valamint a magyar színházi/zenés színházi életben sikeres
rendezői és dramaturgiai munkássággal kell rendelkeznie.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot, magyar nyelven kifejtett rövid oktatói-szakmaiművészeti koncepciót, a végzettséget, művészeti díjat, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatokat, a művészeti/rendezői tevékenység jegyzékét, érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8., kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
HO-1148/1-76/2012., valamint a munkakör megnevezését: docens) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül.

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakörre,
az egyetem ÉNEK TANSZÉKÉRE.
A kinevezendő docens feladata a tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok ellátása, elsősorban a BA és
MA ének szakos hallgatók zongorakísérete, továbbá vizsgára való felkészítése. Részvétel a tanszék egyéb művészi
munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó szellemiségét, valamint korszerű pedagógiaiművészeti koncepcióját.
A pályázónak DLA fokozattal, legalább tízéves, felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalattal, a német dalirodalom
oktatásában szerzett tapasztalattal és sokéves előadóművészi tevékenységgel kell rendelkeznie. A tudományos/kutatói
tevékenység előnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot, magyar nyelven kifejtett rövid oktatói-szakmaiművészeti koncepciót, a végzettséget, művészeti díjat, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatokat, az előadóművészi
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tevékenység jegyzékét, érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8., kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
HO-1170/1-76/2012., valamint a munkakör megnevezését: docens) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül.

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakörre,
az egyetem ZENETUDOMÁNYI ÉS ZENEELMÉLETI TANSZÉKÉRE.
A kinevezendő docens feladata a tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok ellátása, elsősorban általános magyar zenetörténet, valamint zenetörténet tárgyak oktatása angol nyelven nemzetközi hallgatóság részére. Részvétel a tanszék egyéb tudományos és oktatói munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó
szellemiségét, valamint korszerű pedagógiai és tudományos koncepcióját.
A pályázónak tudományos fokozattal (PhD vagy DLA), legalább tízéves, felsőoktatásban, a zenetudomány területén
szerzett oktatói tapasztalattal, legalább ötéves, angol nyelven folytatott zenetudományi oktatói tapasztalattal, zenetudományi-zeneelméleti kutatómunkával és rendszeres magyar és angol nyelvű publikációval kell rendelkeznie.
A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot, magyar nyelven kifejtett rövid oktatói-szakmai koncepciót, a végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatokat, publikációs jegyzéket, érvényes, három hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók és az
illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8., kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
HO-1171/1-76/2012., valamint a munkakör megnevezését: docens) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül.
Dr. Batta András s.k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére*
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 és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
*
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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Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
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
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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

Dunaalmás Község
Önkormányzata
2545 Dunaalmás,
Almási út 32.

Főiskola, óvodapedagógusi
v, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szgy, legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat,
Lf: az óvodavezető felelős magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, óvodaaz intézményben az óvodáskorú gyermekek oktatá- vezetői szakvizsga.
Előny: felhasználói szintű
sának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény számítógép-ismeret.
működéséért, a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért, irányításáért,
óvodavezetői feladatok
ellátása.
Kék Duna
Napköziotthonos Óvoda
2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 36.

ÁEI: 2012. dec. 20.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-ig határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő
megjelenéstől számított
30 nap.
Pehi: 2012. dec. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselő-testület a
pályázatok elbírálása során
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az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, hiteles om, b, adatvédelmi nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1403/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Dunaalmás Község
Önkormányzata
2545 Dunaalmás,
Almási út 32.
f: Adolf Józsefné jegyző.
Tel.: (34) 550-014,
(30) 504-6628.
A pályázat további megjelenésének helye:
KIH internetes honlap,
Dunaalmás Község
Önkormányzat hivatalos
honlapja.
Esztergom Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (33) 542-000

Erzsébet Királyné Óvoda,
Esztergom
2500 Esztergom,
Erzsébet Királyné u. 43.
Tel.: (33) 413-326.

Felsőfokú óvodapedagógusi v, legalább ötéves
óvodapedagógus-munkakörben szerzett szgy,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
(közoktatási vezető,
tanügy-igazgatási szakértő
vezető óvodapedagógus)
végzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2013. jan. 1.
A vezetői megbízás 2018.
aug. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy-ot igazoló szakmai ön, vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, om, b,
nyilatkozat a pályázati
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anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a
pályázat elbírálását nyílt
vagy zárt ülésen kívánja,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése
esetén eleget tesz
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
zárt borítékban,
„Intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Esztergom Város
Polgármesteri Hivatala
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Tyukod Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4762 Tyukod,
Árpád u. 33.

Tyukodi Csodák Világa
Óvoda
4762 Tyukod,
Árpád u. 8.
Lf: az intézményvezetői
feladatok ellátása, az intézmény felelős vezetése,
szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, magas színvonalú pedagógiai
munka szervezése,
ellenőrzése.

A Köznev. tv. 67. §
(1) bekezdésében és
a Kjt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek megléte, tízéves szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, további,
a pályázat részét képező
vezetési program
szükséges.
Előny: legalább kétéves
vezetői gyakorlat,
helyi viszonyok ismerete.

ÁEI: 2012. dec. 20.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a KIH internetes oldalán történő megjelenéstől
számított 30 napon belül.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát, illetve a
vélemény megadását
követő első képviselőtestületi ülés.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
továbbá a közoktatással
összefüggő jogszabályokban meghatározottak az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
tartalmazó vpr, om, b,
nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalásáról.
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A pályázat benyújtásának
módja: „Pályázat a Tyukodi
Csodák Világa Óvoda óvodavezetői álláshelyére”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani személyesen,
vagy postai úton.
Pc., f: Dr. Tóth Gábor
jegyző
4762 Tyukod,
Árpád u. 33.
Tel./fax: (44) 556-064.

Iskolavezető
A pályázatot meghirdető szerv
1

Eötvös Loránd
Tudományegyetem
rektor
1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.

Meghirdetett munkahely
2

ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola
és Gyakorló Gimnázium
Budapest XIV.,
Cházár András u. 10.
Lf: az iskola, mint gyakorlóiskola irányításával öszszefüggő feladatok ellátása
a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkntv.), valamint a
nemzeti felsőoktatásról
szóló, 2011. évi
CCIV. törvény, továbbá a
költségvetési intézményeket érintő egyéb jogszabályok, valamint a fenntartó ELTE szabályzatai és
a munkaköri leírás
megszabta keretek között.

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltakon túl az adott
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges – az Nkntv.
3. mellékletében felsorolt –
felsőfokú iskolai v és szakképzettség, középiskolában
mesterfokozat, pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség, legalább tíz
év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, jelentős
pedagógusi (szakmai
programalkotói, tankönyvírói, iskolaszervezői stb.)
tevékenység,
magyar állampolgárság,
kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai
közéleti részvétel,

ÁEI: 2013. jan. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Külső
pályázó esetén a megbízással egy időben az igazgatónak pedagógus-munkakörben közalkalmazotti
jogviszonya jön létre a
gyakorlóiskolában, amelyre
a jelen pályázati kiírás
egyidejűleg vonatkozik.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. dec. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
valamint a munkáltatói
döntésen alapuló illetményrész megállapítása szempontrendszerének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, az eddigi
szakmai tevékenység
ismertetésével, esetleg
publikációs listával,
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gazdálkodási szemlélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Előny: többéves
vezetőtanári/gyakorlatvezető pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény
vezetésében szerzett többéves gyakorlat, legalább
egy idegen nyelv magas
fokú tudása, intézményi
gazdálkodással kapcsolatos
tapasztalatok,
pályázati/PR/marketing
menedzsmenttevékenység.

vpr, amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő és a fenntartó stratégiai célok megvalósulását
célzó fejlesztési elképzeléseket, az intézményi arculat
alakításával kapcsolatos
elképzeléseket, a közoktatásban és a pedagógusképzésben végbemenő folyamatok helyi megvalósulásának vázlatos elgondolását, valamint részletesen
foglalkozik az intézmény
rövid- és középtávú gazdálkodási stabilitását biztosító elképzelésekkel, a
megváltozott finanszírozási
körülmények közötti működtetés eszközeivel, új
forrásteremtő (kiemelten az
államháztartáson kívüli
lehetőségeket) megoldásokkal, om, külső pályázó
esetén b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához és továbbításához a véleményezők és a döntéshozók számára (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), minden
olyan egyéb dokumentum,
amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat
elbírálásánál figyelembe
veendő lehet.
A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti aláírással ellátott, kinyomtatott
példányban és elektronikusan is be kell nyújtani az
ELTE Főtitkárságára.
Pc: 1364 Budapest,
Pf. 109, vagy személyesen:
Budapest V.,
Szerb u. 21–23.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot (ELTE/16436),
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valamint a munkakör megnevezését: „igazgató –
ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola
és Gyakorló Gimnázium”.
Az elektronikus formátumot (valamennyi melléklettel együtt) a következő
e-mail címre kell elküldeni:
fotitkar@elte.hu
f: dr. Papp Lajos.
Tel.: 461-4568,
otf@pk.elte.hu
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes oldal:
2012. szeptember 30.,
http://www.elte.hu/
allaspalyazatok
2012. szeptember 30.
Dunaalmás Község
Önkormányzata
2545 Dunaalmás,
Almási út 32.

Csokonai Általános Iskola
2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 22.
Lf: a Közokt. tv.
54–55. §-ban meghatározott feladatok ellátása.

Főiskola, egyetem,
a Közokt. tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései
és 18. §-a szerinti v, legalább ötéves pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
közoktatási intézményben
szerzett legalább
három év vezetői tapasztalat, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. dec. 15.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 14-ig határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő
megjelenéstől számított
30 nap.
Pehi: 2012. dec. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokról a képviselőtestület a jogszabályban
előírt véleményezési határidő lejártát követő testületi
ülésen dönt. A munkáltatói
jogkör gyakorlója fenntartja
a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, om, b,
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nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
a pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal, valamint a munkakör megnevezésével: „iskolaigazgató”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dunaalmás Község
Önkormányzata
2545 Dunaalmás,
Almási u. 32.
f: Czeglédi Zoltán polgármester.
Tel.: (34) 450-012.
A pályázat további megjelenésének helye:
KIH internetes honlap,
Dunaalmás Község
Önkormányzat hivatalos
honlapja.
Tatabányai
Integrált Szakiskola,
Középiskola és Kollégium
2800 Tatabánya,
Pilinszky J. u. 3.

Kandó Kálmán
Szakképző Iskola
Székhelyintézmény-vezető

Egyetemi szintű pedagógus
v, közoktatás vezetői szakvizsga, vezetői gyakorlat,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, büntetlen előélet.

ÁEI: azonnal.
Pbhi: a megjelenéstől számított 15 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
étkh: van.
A pályázathoz csatolni kell:
om, ön.
Pc: a meghirdetett munkahely igazgatójának.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Egyetemi szintű pedagógus
v, közoktatás vezetői szakvizsga, vezetői gyakorlat,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, büntetlen
előélet.

ÁEI: azonnal.
Pbhi: a megjelenéstől számított 15 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
étkh: van.

Tatabányai
Integrált Szakiskola,
Középiskola és Kollégium
2800 Tatabánya,
Pilinszky J. u. 3.

Kereskedelmi,
Vendéglátó
és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakiskola
Tagintézmény-vezető
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A pályázathoz csatolni kell:
om, ön.
Pc: a meghirdetett munkahely igazgatójának.

Tagintézmény-vezető
Mikes Kelemen
Felnőtt és Ifjúsági
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
Tagintézmény-vezető
Móricz Zsigmond
Általános Iskola,
Gimnázium,
Szakképző Iskola,
Kollégium,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és Pedagógiai
Szakszolgálat
6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel./fax: (76) 440-063

Móricz Zsigmond
Általános Iskola
Eltérő Tantervű Tagozata
6060 Tiszakécske,
Szabolcska u. 133.
Tagintézmény-vezető

Gyógypedagógusszakképesítés tanulásban
akadályozott szak., legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy, közoktatás-vezetői
szakvizsga.

ÁEI: 2013. jan. 7.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
Pbhi: 2012. dec. 14.
Pehi: 2012. dec. 21.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel.
Pc: Nyitrainé Mudris Gabriella igazgató.

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére*
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 és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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
*
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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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 adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
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
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: 310-0132
Fax: 248-1807

Óvodapedagógus
(határozatlan idejű)

Túróczy Zoltán
Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Luther u. 7.
f: tel.: (42) 504-936
(20) 824-8359

2 fő óvodapedagógus
(határozatlan időre)

Főiskolai v.

Lf: óvodapedagógusi
teendő ellátása.

Óvodapedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai
Lf: a HNP-nak megfelelő
v és szakképzettség,
óvodapedagógusi feladatok büntetlen előélet.
ellátása, keresztyén erkölcsi Előny: ha evangélikus vagy
nevelés megvalósítása.
református felekezetű
konfirmált pedagógus,
min. 2–5 év óvodai gyakorlattal rendelkezik.

ÁEI: 2012. dec. 1.
Pbhi: 2012. okt. 28.
Pehi: 2012. nov. 9.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön, om, b, egészségügyi alkalmasságot
igazoló okmány.
Pc: Nádasi Péterné
intézményvezető
ÁEI: 2012. dec. 1.
Pbhi: 2012. nov. 16.
Pehi: a pályázók igazgatótanácsi meghallgatását
követő 8. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
SZMSZ figyelembe vételével étkh. utalvány.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, részletes szakmai
ön, motivációs levél, tapasztalatokat tartalmazó
leírás, adatvédelmi nyilatkozat, melyben a pályázó
hozzájárul adatainak igazgatótanács általi megismeréséhez, lelkészi ajánlás
a pályázó gyülekezeti
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lelkészétől, konf. emléklap.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton
vagy e-mailben:
k.s.emoke@gmail.com
„Pályázat óvodapedagógus
álláshelyre” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
A határidő után beérkezett
pályázatokat nem áll módunkban befogadni.
A legesélyesebb pályázókat
igazgatótanács előtti meghallgatásra hívjuk be, melyről az érintetteket levélben
értesítjük.
Pc: Túróczy Zoltán
Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Luther u. 7.

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

2

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

Angol–bármely szakos
tanár

Nagyatádi
Közoktatási Intézmény
7500 Nagyatád,
Baross G. u. 4.
Tel.: (82) 504-145
e-mail:
kozpont@nki.suli.hu

Angolnyelv-tanár

3

Főiskolai v.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. nov. 5.
A megbízás határozatlan
időre szól.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
útiköltség-térítés.
f: tel.: (29) 433-261,
e-mail:
iskola@gomba.hu
ÁEI: azonnal.
Pbhi: 2012. okt. 10.
Pehi: a pályázati határidőt
követő 15 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
szükség esetén szl., vagy
szolgálati szobát
biztosítunk.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szakmai ön.
Pc: Szakályné Pintér Mária
főigazgató
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Társastánc pedagógus
Szilver
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
6600 Szentes,
Kossuth tér 5.

Táncművészeti főiskolai v,
táncpedagógus szak,
modern társastánc
szakirány.

ÁEI: azonnal.
Pbhi: a megjelenéstől számított egy hét.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om.

Tóparti Gimnázium
és Művészeti
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdő sor 5.

Matematika–kémia–
németnyelv-szakos középiskolai tanári képesítés
(egyetemi v.)

ÁEI: 2012. nov. 5.
Pbhi: 2012. okt. 15.
Pehi: 2012. okt. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: iskolavezetőség, szakmai vezetés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, szakmai ön, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Dr. Vizi László
Tamásné igazgató
8000 Székesfehérvár,
Fürdő sor 5.

Matematika–kémia–
németnyelv-szakos határozatlan idejű középiskolai
tanár
Lf: matematika–kémia–
német nyelvi órák tartása.

Ének-zene–művészeti rajz
(művészeti szakközépiskolában), informatikaszakos
részfoglalkozású határozatlan idejű középiskolai tanár

Ének-zene–művészeti rajz
(művészeti szakközépiskolában), informatikaszakos
középiskolai tanári képesítés (egyetemi v).

Lf: ének-zene–művészeti
rajz (művészeti szakközépiskolában), informatikaórák
tartása.
Emberismeret
és etika–földrajz–
angolnyelv-szakos határozatlan idejű középiskolai
tanár

Emberismeret és etika–
földrajz–angolnyelvszakos középiskolai tanári
képesítés (egyetemi v).

Lf: emberismeret és etika–
földrajz–angol nyelvi órák
tartása
Móricz Zsigmond
Általános Iskola,
Gimnázium,
Szakképző Iskola,
Kollégium, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat

Móricz Zsigmond
Szakképző Iskola
6060 Tiszakécske,
Kossuth Lajos út 65.
Gyakorlatioktatás-vezető

Főiskolán vagy egyetemen
szerzett műszaki tanári
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy,
közoktatás-vezetői
szakvizsga.

ÁEI: 2013. jan. 7.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
Pbhi: 2012. dec. 14.
Pehi: 2012. dec. 21.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel.
Pc: Nyitrainé
Mudris Gabriella igazgató.

6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel./fax: (76) 440-063

Közlemények bizonyítványok érvénytelenné nyilvánításáról
I.
2012. szeptember 25-én a B-A-P MOK II. Géza Gimnáziumban (7140 Bátaszék, Kossuth Lajos u. 38–42., OM
azonosító: 201327) az alábbi érettségi bizonyítványok kerültek leselejtezésre.
Bizonyítvány megnevezése: Tü. 500. r. sz. érettségi bizonyítvány
Bizonyítvány sorszáma:
P44H 037374
P44H 037375
P44H 037376
P44H 037377
P44H 037378
P44H 037379
P44H 037380
P44H 037381
P44H 037382
P44H 037383
P44H 037384
P44H 037385
P44H 037386
P44H 037387
P44H 037388
P44H 037389
P44H 037390
P44D 003004
Kemény Lajos s. k.,
főigazgató

II.
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Békéscsaba, Gyulai út 53–57.) 2012. szeptember 25. napjával érvénytelenítette és megsemmisítette az alábbi bizonyítványnyomtatványokat:
A. Tü. 931 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLAI TANULÓ RÉSZÉRE
Száma: PT B 0056094–0056100, PT C 072798–072800, PT D 071492–071499, PT E 074791, PT E 074799,
PT E 074019–074025.
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A. Tü. 931/új r. sz. – BIZONYÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLAI TANULÓ RÉSZÉRE
Száma: PT I 017991, PT I 017992, PT I 017999, PT K 010763, PT K 010791, PT K 010771, PT K 010776,
PT K 010591, PT K 010944, PT K 046306, PT K 010991, PT M 012229, PT M 012233, PT M 012235,
PT M 012283, PT J 039581, PT M 012292, PT N 038366, PT N 038380, PT N 038381, PT N 038414, PT N 038417,
PT N 038419, PT N 038430, PT N 038439, PT M 012261, PT M 012326, PT M 012330, PT M 012349,
PT N 038447, PT N 038473, PT N 038475, PT N 038498, PT N 038499, PT O 041612, PT N 038353, PT N 038477,
PT O 041602, PT P 032793.
A. Tü. 933 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY GIMNÁZIUMI TANULÓ RÉSZÉRE
Száma: PT A 012895–012900, PT B 0032667–0032670, PT E 043848–043850, PT E 06557–006575.
A. Tü. 933/új r. sz. – BIZONYÍTVÁNY négy-öt évfolyamos gimnáziumoknak
Száma: PT K 033672, PT K 033719, PT K 039337, PT M 017203, PT K 039339, PT M 017285, PT N 024214,
PT N 024235, PT N 024260, PT N 024275, PT N 024277, PT N 024300, PT O 007618, PT O 007624, PT O 007632,
PT O 007685, PT O 007686, PT O 007687, PT O 007688, PT O 007689, PT O 007690, PT O 007691, PT O 007692,
PT O 007693, PT O 007694, PT O 007695, PT O 007696, PT O 007697, PT O 007698, PT O 007699, PT O 007700,
PT P 009451, PT P 009452, PT P 009453, PT P 009454, PT P 009455, PT P 009456, PT P 009457, PT P 009458,
PT P 009459, PT P 009460, PT P 009461.
A. Tü. 572 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY szakiskolák, szakközépiskolák szakképző évfolyamainak
Száma: PT I 027372, PT F 037018, PT J 045191, PT I 027398, PT J 045198, PT J 045199, PT J 045256,
PT J 045257, PT J 045263, PT L 004076 V, PT L 004077 V, PT L 004078 V, PT L 004079 V, PT L 004080 V,
PT M 050916, PT M 050917, PT M 050919, PT M 050920, PT M 050921, PT M 050922, PT M 050284,
PT N 024552, PT N 024554, PT N 024556, PT N 024557, PT N 024558, PT N 024559, PT N 024560, PT N 024561,
PT N 024586, PT N 024595, PT O 054926.
A. Tü. 2403/új r. sz. – TANULMÁNYI KÖNYV (egészségügyi szakképzés)
Száma: PT E 003819, PT F 001861, PT F 001862, PT F 001871, PT F 001885, PT F 001900, PT F 003224,
PT I 001104, PT I 001107, PT I 001122, PT J 004002.
A. Tü. 520/új r. sz. – GIMNÁZIUMI ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
Száma: A 0028836–0028845, A 0028847–0028849, A 0028966–0028975, PT D 012968, PT D 012970–012975,
PT D 035441–035450, P 01 I 004869, P 01 I 004871–004900.
A. Tü. 550 r. sz. – SZAKKÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI-KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY
Száma: PT B 003460 , PT C 0007121, PT C 0007123–0007124, P 13 E 004669–004675,
A. Tü. 551 r. sz. – SZAKKÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI-KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY
Száma: A 0006991, A 0006994–0007010, PT D 012119–012120.
A. Tü. 560 r. sz. – SZAKKÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
Száma: P 16 I 026496, P 16 I 026499–029500, P 16 I 030271–030275, P 16 I 035785–035786, P 16 I 035789–
035800.
A. Tü. 500 r. sz. – ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
Száma: P 44 A 080681, P 44 B 075317, P 44 B 075325, P 44 C 087851, P 44 C 087871, P 44 C 087899,
P 44 C 087906, P 44 C 087908, P 44 C 087920, P 44 C 087923, P 44 C 087925, P 44 C 087933, P 44 C 087950,
P 44 C 087955, P 44 C 087959, P 44 C 087964, P 44 C 087985, P 44 C 087839, P 44 C 087840, P 44 C 087993,
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P 44 C 087996, P 44 C 088000, P 44 C 088014, P 44 C 088031, P 44 C 088044, P 44 D 010451, P 44 D
P 44 D 010468, P 44 D 010473, P 44 D 010486, P 44 D 010490, P 44 D 010498, P 44 D 010509, P 44 D
P 44 D 010539, P 44 D 010547, P 44 D 010551, P 44 D 010559, P 44 D 010560, P 44 D 010564, P 44 D
P 44 D 010583, P 44 E 052303, P 44 E 052306, P 44 E 052322, P 44 E 052325, P 44 E 052327, P 44 E
P 44 E 052343, P 44 E 052345, P 44 E 052347, P 44 E 052348, P 44 E 052349, P 44 E 052350, P 44 E
P 44 E 052401, P 44 E 052406, P 44 E 052429, P 44 E 052437, P 44 E 052440, P 44 E 052443, P 44 E
P 44 E 052459, P 44 E 052464, P 44 E 052468, P 44 E 052472, P 44 E 052480, P 44 E 052484, P 44 E
P 44 E 052490, P 44 E 052495, P 44 F 082217, P 44 F 082220, P 44 F 082230, P 44 F 082237, P 44 F
P 44 F 082250, P 44 F 082256, P 44 F 082279, P 44 F 082291, P 44 F 082319, P 44 F 082349, P 44 F
P 44 F 082378, P 44 F 082385, P 44 F 082386, P 44 F 082390, P 44 F 082392, P 44 D 070192, P 44 E
P 44 E 052076, P 44 E 052077, P 44 E 052081, P 44 F 082326, P 44 G 040957, P 44 G 040978, P 44 G
P 44 G 040984, P 44 G 040986, P 44 G 040990, P 44 G 040993, P 44 G 040997, P 44 G 041002, P 44 G
P 44 G 041010, P 44 G 041012, P 44 G 041030, P 44 G 041041, P 44 G 041042, P 44 G 041043, P 44 G
P 44 G 041047, P 44 G 041051, P 44 G 041052, P 44 G 041055, P 44 G 041056, P 44 G 041114, P 44 G
P 44 G 041127, P 44 G 041128, P 44 G 041133, P 44 G 041137, P 44 G 041156, P 44 G 041182, P 44 G
P 44 G 041188, P 44 G 041192, P 44 G 041195, P 44 G 041206, P 44 G 041259, P 44 G 041265, P 44 G
P 44 G 041269, P 44 G 051424, P 44 G 051438 – P44 G 051450, P 44 H 024501 – P44 H 024600.

010453,
010522,
010565,
052332,
052395,
052452,
052485,
082240,
082374,
052055,
040980,
041004,
041044,
041116,
041187,
041267,

A. Tü. 500/TAN r. sz. – TANÚSÍTVÁNY
Száma: P 45 A 013563, P 45 A 013565, P 45 A 013566, P 45 A 013569, P 45 A 013570, P 45 A
P 45 A 050942, P 45 A 050943, P 45 A 050962, P 45 A 050963, P 45 A 050964, P 45 A 050983, P 45 A
P 45 A 050989, P 45 A 059975, P 45 A 001553, P 45 A 001554, P 45 E 002895, P 45 E 002911, P 45 E
P 45 E 002917, P 45 E 002920, P 45 E 002927, P 45 E 002934, P 45 E 002936, P 45 E 002939, P 45 F
P 45 F 004376, P 45 F 004377, P 45 F 004380, P 45 F 004383, P 45 F 004405, P 45 F 004437, P 45 F
P 45 G 014481, P 45 G 014483, P 45 G 014484, P 45 G 014514.

050940,
050987,
002916,
004370,
004438,

A. 9034-73 r. sz. – SZAKMUNKÁS-BIZONYÍTVÁNY
Száma: PT E 008480–008485.
A. Tü. 570 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY (OKJ)
Száma: B 0110237, B 0110299–0110300, PT L 167063, PT L 167069, PT L 167070, PT L 167087, PT L 167099,
PT L 243412, PT L 243413, PT L 243414, PT L 243415, PT L 243416, PT L 243417, PT L 243418, PT L 243451,
PT L 243452, PT L 243453, PT L 243454, PT L 243455, PT L 243456, PT L 243457, PT L 243458, PT L 243468,
PT L 243497, PT O 024701, PT O 024714, PT O 024727, PT O 024738, PT O 024764, PT O 024766, PT O 024782,
PT O 024797, PT O 024799, PT P 009551, PT P 009566, PT P 009446, P91 P 012851, P91 P 012858, P91 P 012861,
P91 P 012862, P91 P 012872–P91 P 012875.
A. Tü. 575 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY (OKJ)
Száma: P94 B 137797, P94 B 184910, P94 B 184916, P94 B 184917, P94 B 184921, P94 B 184922, P94 C 016004,
P94 C 016006, P94 C 016023, P94 C 016024, P94 C 016028, P94 C 016029–016050.
SzB 101 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY (OKJ)
Száma: CXB A 000376–CXB A 000405.
SzB 201 r. sz. – BIZONYÍTVÁNY (OKJ)
Száma: CXB B 078837, CXB B 078838, CXB B 078840, CXB B 078844, CXB B 078846, CXB B 078847,
CXB B 078872, CXB B 078875, CXB B 078876, CXB B 078881, CXB B 210253, CXB B 210256, CXB B 210258,
CXB B 210260–CXB B 210298.
Tálas Csaba s. k.,
igazgató
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III.
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium (1052 Budapest, Sütő u. 1., OM azonosító: 035321) 2012. szeptember 24-én
érvénytelenítette az alábbi sorszámú érettségi bizonyítványt:
Á44B 000744
Kézdy Edit s. k.,
igazgató

IV.
Közlemény a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola
(1011 Budapest, Ponty utca 3.) üres érettségi bizonyítványnyomtatványainak érvénytelenítéséről
Bizonyítvány típusa
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány

Bizonyítvány száma
P44 G 045039
P44 G 045040
P44 G 045041
P44 G 045042
P44 G 045177
P44 G 045178
P44 G 045179
P44 G 045180
P44 G 045181
P44 G 045182
P44 G 045183
P44 G 045184
P44 G 045185
P44 G 045186
P44 G 045187
P44 G 045188
P44 G 045189
P44 G 045190
P44 G 045191
P44 G 045192
P44 G 045193
P44 G 045194
P44 G 045195
P44 G 045196
P44 G 045197
P44 G 045198
P44 G 045199
P44 G 045200
P44 G 045202
P44 G 045203
P44 G 045204
P44 G 045205
P44 G 045206
P44 G 045207
P44 G 045208
P44 G 045209
P44 G 045210
P44 G 045211

Megsemmisítés időpontja
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
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Bizonyítvány típusa
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 500 – Érettségi bizonyítvány
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
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Bizonyítvány száma
P44 G 045212
P44 G 045213
P44 G 045214
P44 G 045215
P44 G 045216
P44 G 045217
P44 G 045218
P44 G 045219
P44 G 045220
P44 G 045221
P44 G 045222
P44 G 045223
P44 G 045224
P44 G 045225
P44 G 045226
P44 G 045227
P44 G 045228
P44 G 045229
P44 G 045230
P44 G 045231
P44 G 045232
P44 G 045233
P44 G 045234
P44 G 045235
P44 G 045236
P44 G 045237
P44 G 045238
P44 G 045239
P44 G 045240
P44 G 045241
P44 G 045242
P44 G 045243
P44 G 045244
P44 G 045245
P44 G 045246
P44 G 045247
P44 G 045248
P44 G 045249
P44 G 045250
P56 H 000901

Megsemmisítés időpontja
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.
2012. szeptember 28.

P56 H 000902

2012. szeptember 28.

P56 H 000903

2012. szeptember 28.

P56 H 000904

2012. szeptember 28.

P56 H 000905

2012. szeptember 28.

P56 H 000906

2012. szeptember 28.

P56 H 000907

2012. szeptember 28.
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Bizonyítvány típusa
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KA – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–angol)
A. Tü. 505/KF – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–francia)
A. Tü. 505/KF – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–francia)
A. Tü. 505/KF – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–francia)
A. Tü. 505/KF – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–francia)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
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Bizonyítvány száma
P56 H 000908

Megsemmisítés időpontja
2012. szeptember 28.

P56 H 000909

2012. szeptember 28.

P56 H 000910

2012. szeptember 28.

P56 H 000911

2012. szeptember 28.

P56 H 000916

2012. szeptember 28.

P56 H 000917

2012. szeptember 28.

P58 G 000132

2012. szeptember 28.

P58 G 000133

2012. szeptember 28.

P58 G 000135

2012. szeptember 28.

P58 H 000265

2012. szeptember 28.

P60 G 000028

2012. szeptember 28.

P60 G 000029

2012. szeptember 28.

P60 G 000030

2012. szeptember 28.

P60 G 000031

2012. szeptember 28.

P60 G 000032

2012. szeptember 28.

P60 G 000033

2012. szeptember 28.

P60 G 000034

2012. szeptember 28.

P60 G 000035

2012. szeptember 28.

P60 G 000036

2012. szeptember 28.

P60 G 000037

2012. szeptember 28.

P60 G 000038

2012. szeptember 28.

P60 G 000039

2012. szeptember 28.

P60 G 000040

2012. szeptember 28.

P60 G 000041

2012. szeptember 28.

P60 G 000042

2012. szeptember 28.

P60 G 000043

2012. szeptember 28.

P60 G 000044

2012. szeptember 28.
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Bizonyítvány típusa
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
A. Tü. 505/KN – Két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány
(magyar–német)
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Bizonyítvány száma
P60 G 000045

Megsemmisítés időpontja
2012. szeptember 28.

P60 G 000046

2012. szeptember 28.

P60 G 000047

2012. szeptember 28.

P60 G 000048

2012. szeptember 28.

P60 G 000049

2012. szeptember 28.

P60 G 000050

2012. szeptember 28.

Plánk Tibor s. k.,
igazgató

V.
Közlemény a Madách Imre Gimnázium
(1073 Budapest, Barcsay utca 5., OM azonosító: 035233)
2011/2012. tanévi bizonyítványainak érvénytelenítéséről
Sorszám

Bizonyítvány r. sz.

Bizonyítvány sorszáma

Megsemmisítve

Megsemmisített bizonyítványok
1.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015001

2012. szeptember 25.

2.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015002

2012. szeptember 25.

3.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015003

2012. szeptember 25.

4.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015004

2012. szeptember 25.

5.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015005

2012. szeptember 25.

6.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015006

2012. szeptember 25.

7.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015007

2012. szeptember 25.

8.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015008

2012. szeptember 25.

9.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015009

2012. szeptember 25.

10.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015010

2012. szeptember 25.

11.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015011

2012. szeptember 25.

12.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015012

2012. szeptember 25.

13.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015013

2012. szeptember 25.

14.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015014

2012. szeptember 25.

15.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015015

2012. szeptember 25.

16.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015016

2012. szeptember 25.

17.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015017

2012. szeptember 25.

18.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015018

2012. szeptember 25.

19.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015019

2012. szeptember 25.

20.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015020

2012. szeptember 25.

21.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015021

2012. szeptember 25.

22.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015022

2012. szeptember 25.
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23.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015023

2012. szeptember 25.

24.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015024

2012. szeptember 25.

25.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015025

2012. szeptember 25.

26.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015026

2012. szeptember 25.

27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015027

2012. szeptember 25.

28.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015028

2012. szeptember 25.

29.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015029

2012. szeptember 25.

30.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015030

2012. szeptember 25.

31.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015031

2012. szeptember 25.

32.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015032

2012. szeptember 25.

33.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015033

2012. szeptember 25.

34.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015034

2012. szeptember 25.

35.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015035

2012. szeptember 25.

36.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015036

2012. szeptember 25.

37.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015037

2012. szeptember 25.

38.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015038

2012. szeptember 25.

39.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015039

2012. szeptember 25.

40.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015040

2012. szeptember 25.

41.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015041

2012. szeptember 25.

42.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015042

2012. szeptember 25.

43.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015043

2012. szeptember 25.

44.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015044

2012. szeptember 25.

45.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015045

2012. szeptember 25.

46.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015046

2012. szeptember 25.

47.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015047

2012. szeptember 25.

48.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015048

2012. szeptember 25.

49.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015049

2012. szeptember 25.

50.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015050

2012. szeptember 25.

51.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015051

2012. szeptember 25.

52.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015052

2012. szeptember 25.

53.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015053

2012. szeptember 25.

54.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015054

2012. szeptember 25.

55.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015055

2012. szeptember 25.

56.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015056

2012. szeptember 25.

57.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015057

2012. szeptember 25.

58.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015058

2012. szeptember 25.

59.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015059

2012. szeptember 25.

60.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015060

2012. szeptember 25.

61.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015061

2012. szeptember 25.

62.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015062

2012. szeptember 25.

63.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015063

2012. szeptember 25.
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Sorszám

Bizonyítvány r. sz.

Bizonyítvány sorszáma

Megsemmisítve

64.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015064

2012. szeptember 25.

65.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015065

2012. szeptember 25.

66.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015066

2012. szeptember 25.

67.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015067

2012. szeptember 25.

68.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015068

2012. szeptember 25.

69.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015069

2012. szeptember 25.

70.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015070

2012. szeptember 25.

71.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015071

2012. szeptember 25.

72.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015072

2012. szeptember 25.

73.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015073

2012. szeptember 25.

74.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015074

2012. szeptember 25.

75.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015075

2012. szeptember 25.

76.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015076

2012. szeptember 25.

77.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015077

2012. szeptember 25.

78.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015078

2012. szeptember 25.

79.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015079

2012. szeptember 25.

80.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015080

2012. szeptember 25.

81.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015081

2012. szeptember 25.

82.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015082

2012. szeptember 25.

83.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015083

2012. szeptember 25.

84.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015084

2012. szeptember 25.

85.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015085

2012. szeptember 25.

86.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015086

2012. szeptember 25.

87.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015087

2012. szeptember 25.

88.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015088

2012. szeptember 25.

89.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015089

2012. szeptember 25.

90.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015090

2012. szeptember 25.

91.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015091

2012. szeptember 25.

92.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015092

2012. szeptember 25.

93.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015093

2012. szeptember 25.

94.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015094

2012. szeptember 25.

95.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015095

2012. szeptember 25.

96.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015096

2012. szeptember 25.

97.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015097

2012. szeptember 25.

98.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015098

2012. szeptember 25.

99.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015099

2012. szeptember 25.

100.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015100

2012. szeptember 25.

101.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015101

2012. szeptember 25.

102.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015102

2012. szeptember 25.

103.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015103

2012. szeptember 25.

104.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015104

2012. szeptember 25.
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Sorszám

Bizonyítvány r. sz.

Bizonyítvány sorszáma
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105.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015105

2012. szeptember 25.

106.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015106

2012. szeptember 25.

107.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015107

2012. szeptember 25.

108.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015108

2012. szeptember 25.

109.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015109

2012. szeptember 25.

110.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015110

2012. szeptember 25.

111.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015111

2012. szeptember 25.

112.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015112

2012. szeptember 25.

113.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015113

2012. szeptember 25.

114.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015114

2012. szeptember 25.

115.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015115

2012. szeptember 25.

116.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015116

2012. szeptember 25.

117.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015117

2012. szeptember 25.

118.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015118

2012. szeptember 25.

119.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015119

2012. szeptember 25.

120.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015120

2012. szeptember 25.

121.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015121

2012. szeptember 25.

122.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015122

2012. szeptember 25.

123.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015123

2012. szeptember 25.

124.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015124

2012. szeptember 25.

125.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015125

2012. szeptember 25.

126.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015126

2012. szeptember 25.

127.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015127

2012. szeptember 25.

128.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015128

2012. szeptember 25.

129.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015129

2012. szeptember 25.

130.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015130

2012. szeptember 25.

131.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015131

2012. szeptember 25.

132.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015132

2012. szeptember 25.

133.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015133

2012. szeptember 25.

134.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015134

2012. szeptember 25.

135.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015135

2012. szeptember 25.

136.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015136

2012. szeptember 25.

137.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015137

2012. szeptember 25.

138.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015138

2012. szeptember 25.

139.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015139

2012. szeptember 25.

140.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015140

2012. szeptember 25.

141.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015141

2012. szeptember 25.

142.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015142

2012. szeptember 25.

143.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015143

2012. szeptember 25.

144.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015144

2012. szeptember 25.

145.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015145

2012. szeptember 25.
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Sorszám

Bizonyítvány r. sz.

Bizonyítvány sorszáma

Megsemmisítve

146.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015146

2012. szeptember 25.

147.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015147

2012. szeptember 25.

148.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015148

2012. szeptember 25.

149.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015149

2012. szeptember 25.

150.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015150

2012. szeptember 25.

151.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015151

2012. szeptember 25.

152.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015152

2012. szeptember 25.

153.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015153

2012. szeptember 25.

154.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015154

2012. szeptember 25.

155.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015155

2012. szeptember 25.

156.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015156

2012. szeptember 25.

157.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015157

2012. szeptember 25.

158.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015158

2012. szeptember 25.

159.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015159

2012. szeptember 25.

160.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015160

2012. szeptember 25.

161.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015161

2012. szeptember 25.

162.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015162

2012. szeptember 25.

163.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015163

2012. szeptember 25.

164.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015164

2012. szeptember 25.

165.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015165

2012. szeptember 25.

166.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015166

2012. szeptember 25.

167.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015167

2012. szeptember 25.

168.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015168

2012. szeptember 25.

169.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015169

2012. szeptember 25.

170.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015170

2012. szeptember 25.

171.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015171

2012. szeptember 25.

172.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015172

2012. szeptember 25.

173.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015173

2012. szeptember 25.

174.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015174

2012. szeptember 25.

175.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015175

2012. szeptember 25.

176.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015176

2012. szeptember 25.

177.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015177

2012. szeptember 25.

178.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015178

2012. szeptember 25.

179.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015179

2012. szeptember 25.

180.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015180

2012. szeptember 25.

181.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015181

2012. szeptember 25.

182.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015182

2012. szeptember 25.

183.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015183

2012. szeptember 25.

184.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015184

2012. szeptember 25.

185.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015185

2012. szeptember 25.

186.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015186

2012. szeptember 25.
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187.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015187

2012. szeptember 25.

188.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015188

2012. szeptember 25.

189.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015189

2012. szeptember 25.

190.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015190

2012. szeptember 25.

191.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015191

2012. szeptember 25.

192.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015192

2012. szeptember 25.

193.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015193

2012. szeptember 25.

194.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015194

2012. szeptember 25.

195.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015195

2012. szeptember 25.

196.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015196

2012. szeptember 25.

197.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015197

2012. szeptember 25.

198.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015198

2012. szeptember 25.

199.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015199

2012. szeptember 25.

200.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 015200

2012. szeptember 25.

2011/2012. tanév bizonyítványainak érvénytelenítése
Sorszám

Bizonyítvány r. sz.

Bizonyítvány sorszáma

Megsemmisítve

Rontott bizonyítványok
1.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005333

2012. június 29.

2.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005336

2012. június 29.

3.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005386

2012. június 29.

4.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005411

2012. június 29.

5.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005418

2012. június 29.

6.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005462

2012. június 29.

7.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005481

2012. június 29.

8.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 005498

2012. június 29.

9.

A. Tü. 500 r. sz.

P44C 021974

2012. június 29.

10.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031210

2012. június 29.

11.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031259

2012. június 29.

12.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031281

2012. június 29.

13.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031304

2012. június 29.

14.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031313

2012. június 29.

15.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031326

2012. június 29.

16.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031357

2012. június 29.

17.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031360

2012. június 29.

18.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031389

2012. június 29.

19.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 031400

2012. június 29.
Mészáros Csaba s. k.,
igazgató
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VI.
A Povolny Ferenc Szakképző Iskola (4028 Debrecen, Kassai út 25.) az Oktatási Hivatal TTK/815-8/2012. sz. levele
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 113. §-a és 115. §-a
értelmében az alant felsorolt, összesen 63 db Tü. 500 számú érettségi bizonyítványt érvénytelenítette.
Az érvénytelenítés időpontja: 2012. szeptember 24.
P44F 015976
P44F 015977
P44F 015978
P44F 015979
P44F 015980
P44F 015981
P44F 015982
P44F 015983
P44F 015984
P44F 015985
P44F 015986
P44F 015987
P44F 015988
P44F 015989
P44F 015990
P44F 015991
P44F 015992
P44F 015993
P44F 015994
P44F 015995
P44F 015996
P44F 015997
P44F 015998
P44F 015999
P44F 016000

P44A 124335
P44A 124336
P44A 124337
P44A 124338
P44A 124339
P44A 124340
P44A 124341
P44A 124342
P44A 124343
P44A 124344
P44A 124345
P44A 124346
P44A 124347
P44A 124348
P44A 124349

P44C 096039
P44C 096040
P44C 096041
P44C 096042
P44C 096043
P44C 096044
P44C 096045
P44C 096046
P44C 096047
P44C 096048
P44C 096049
P44C 096050

P44D 031648
P44D 031649
P44D 031650

P44C 095616

P44C 095609
P44C 095610

P44B 040018

P44E 070471
P44E 071472
P44E 071473
P44E 071474
Kovács Zsolt s. k.,
igazgató

VII.
A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) az Oktatási Hivatal
2012. szeptember 18-án kelt, TTK/815-8/2012. ügyiratszámú levelében foglaltak alapján az alábbi sorozatszámú érettségi bizonyítványokat vonta vissza és érvénytelenítette:
A. Tü. 500 P44H 021894
A. Tü. 500 P44H 021895
A. Tü. 500 P44H 072856
A. Tü. 500 P44H 072857
A. Tü. 500 P44H 072858
A. Tü. 500 P44H 072859
A. Tü. 500 P44H 072860
Tokár Imre s. k.,
igazgató
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VIII.
Közlemény a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 116. §-a alapján a Karcagi Nagykun Református Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium bizonyítványnyomtatványainak érvénytelenítéséről
és megsemmisítéséről
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiumban (5300 Karcag,
Madarasi út 1–3., OM azonosító: 201348) a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 113. §-a és 115. §-a alapján 2012. szeptember 21-én iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvénytelenítésre és égetéssel megsemmisítésre kerültek az alábbi
bizonyítványnyomtatványok:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tü. 500 r. sz érettségi
bizonyítvány sorszáma
P44E 039897
P44E 039898
P44E 039899
P44E 039900
P44E 084348
P44E 084349
P44E 084350
P44E 084382
P44E 084386
P44E 084397
P44E 084398
P44E 084399
P44E 084400
P44F 067334
P44F 067335
P44F 067336
P44F 067337
P44F 067338
P44F 067339
P44F 067340
P44F 067341
P44F 067342
P44F 067343
P44F 067344
P44F 067345
P44F 067346
P44F 067347
P44F 067348
P44F 067349
P44F 067350
P44F 067351
P44F 067352
P44F 067353
P44F 067354
P44F 067355
P44F 067367
P44F 067368
P44F 067369

Sorszám
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Tü. 500 r. sz érettségi
bizonyítvány sorszáma
P44F 067370
P44F 067371
P44F 067372
P44F 067373
P44F 067374
P44F 067375
P44F 067376
P44F 067377
P44F 067379
P44F 067380
P44F 067381
P44F 067382
P44F 067398
P44F 067399
P44F 067400
P44F 067401
P44F 067402
P44F 067403
P44F 067404
P44F 067405
P44F 067406
P44F 067407
P44F 067408
P44F 067409
P44F 067410
P44F 067411
P44F 067412
P44F 067413
P44F 067414
P44F 067415
P44F 067416
P44F 067417
P44F 067418
P44F 067419
P44F 067420
P44F 067442
P44G 080740
P44G 080741
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Sorszám
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Tü. 500 r. sz érettségi
bizonyítvány sorszáma
P44G 080742
P44G 080743
P44G 080780
P44G 080781
P44G 080782
P44G 080783
P44G 080784
P44G 080785
P44G 080786
P44G 080787
P44G 080788
P44G 080789
P44G 080790
P44G 080791

Sorszám
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

3367
Tü. 500 r. sz érettségi
bizonyítvány sorszáma
P44G 080792
P44G 080793
P44G 080794
P44G 080795
P44G 080796
P44G 080797
P44G 080798
P44G 080799
P44G 080800
P44H 074906
P44H 074918
P44H 074930
P44H 074944
P44H 074946

Juhászné Zsadányi Erzsébet s. k.,
igazgató

IX.
Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.)
közleménye a 2012/2013. tanévben érvénytelenített bizonyítványokról
Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.) 2012. szeptember 24.
napján az alábbi sorszámú bizonyítványait – összesen 18 db bizonyítványt – érvénytelenítette és semmisítette meg:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bizonyítvány r. sz.
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500
Tü. 500

Bizonyítvány sorsz.
P44H 030429
P44H 030481
P44G 012596
P44H 030475
P44H 029436
P44H 030488
P44H 030489
P44H 030490
P44H 030491
P44H 030492
P44H 030493
P44H 030494
P44H 030495
P44H 030496
P44H 030497
P44H 030498
P44H 030499
P44H 030500

Érvénytelen
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
2012.szeptember 24.
Gazda Sándor Mihály s. k.,
igazgató
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X.
A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (7624 Pécs, Őz u. 2.) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt, megsemmisült üres bizonyítványnyomtatványok érvénytelenek.

Bizonyítvány típusa

Betűjele

Sorszáma

Felhasználás jellege

érettségi bizonyítvány

P44H

012038

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012039

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012040

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012041

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012042

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012043

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012044

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012045

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012046

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012047

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012048

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012049

érvénytelenített üres

érettségi bizonyítvány

P44H

012050

érvénytelenített üres
Jurisics Judit s. k.,
igazgató

XI.
A Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.,
OM azonosító: 030221) 2011/2012. tanévében az alábbi sorszámú érettségi bizonyítványok és tanúsítványok kerültek
selejtezésre és megsemmisítésre:
Érettségi bizonyítvány
Bizonyítvány
raktári száma:

Bizonyítvány sorszáma

Darabszám

Megsemmisítve

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 007451–P44H 007475

25

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 007444–P44H 007450

7

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 007439–P44H 007441

3

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 014921–P44G 014924

4

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44F 055942

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 014893

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44G 014948

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 007429

1

2012. szeptember .27.

A. Tü. 500 r. sz.

P44H 007490

1

2012. szeptember 27.

Összesen:

44
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Tanúsítvány
Tanúsítvány
raktári száma:

Tanúsítvány sorszáma

Darabszám

Megsemmisítve

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45H 001415

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45H 001418–P45H 001432

15

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45D 002933–P45D 002937

5

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45D 002939–P45D 002942

4

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45F 006587

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45F 006589

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45F 006593

1

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45F 006599–P45F 006606

8

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45B 003078–P45B 003080

3

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45E 002706–P45E 002724

19

2012. szeptember 27.

A. Tü. 500/TAN. r. sz.

P45E 013447–P45E 013465

19

2012. szeptember 27.

Összesen:

77
Schmidt Flórián s. k.,
igazgató

XII.
A VM DASzK, Szakképző Iskola – Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola
és Kollégium (7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.) közleménye
megsemmisítésre került bizonyítványok érvénytelenítéséről
Bizonyítvány r. sz.
A. Tü.931/új r. sz.
A. Tü.931/új r. sz.
A. Tü.931/új r. sz.
A. Tü.931/új r. sz.
A. Tü.931/új r. sz.
A. 9033-100/új r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 572. r. sz.
A. Tü. 500. r. sz.
A. Tü. 500. r. sz.
A. Tü. 500. r. sz.
A. Tü. 575/új r. sz.
A. Tü. 575/új r. sz.
A. Tü. 575/új r. sz.

Bizonyítvány sorszáma
Rontott bizonyítványok:
PTO 025027
PTO 025021
PTH 055949
PTH 005085
PTI 001472
PTO 027406
PTK 033715
PTK 034733
PTO 058568
PTO 058571
PTO 058569
PTO 058348
PTK 034736
PTL 000097V
P44G 080012
P44G 080019
P44H 080788
P94B 179320
P94C 014416
PTB 034438

Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
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Bizonyítvány r. sz.
Bizonyítvány sorszáma
A. Tü. 575/új r. sz.
PTB 034384
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 575/új r. sz.
PTB 034383
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 575/új r. sz.
PTB 034469
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Kitöltetlen – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 57. § (5) bekezdése értelmében előírt
változás miatt érvénytelenített:
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080764
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080765
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080766
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080767
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080768
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080769
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080770
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080771
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080772
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080773
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080774
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 500. r. sz.
P44H 080775
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Rontott tanúsítvány:
A. Tü. 500/TAN. r. sz.
P45D 004336
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Rontott törzslapok:
A. Tü. 576/új r. sz. (külív)
PT B 007538
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 576/a/új r. sz.(belív)
P96 B 10379
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 576/a/új r. sz.(belív)
P96 B 109385
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
A. Tü. 576/a/új r. sz.(belív)
PT A 006046
Megsemmisítve: 2012. szeptember 25.
Szabó Zoltán s. k.,
igazgató

XIII.
A Gyulaffy László Általános Iskola (8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24., OM azonosító: 037040) érvénytelenné nyilvánította az alábbi sorszámú általános iskolai bizonyítványt:
TÜ – 829 r. sz. PTM 062337
Mágedliné Kiss Eleonóra s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet tartalmazza.
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A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁGÁNAK
gazdasági és műszaki főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legalább három, legfeljebb öt évig szól.
A munkavégzés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (a továbbiakban: GMF) szervezeti és működési szabályzatában rögzített,
jogszabályok által a központi költségvetési szerv gazdasági vezetőjére előírt feladatok végzése. A GMF szervezeti és
működési szabályzatában, valamint az Egyetem más belső szabályozásaiban előírt további, egyéb feladatok végzése,
a BME belső szabályozásainak, valamint az ezekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ában
előírt végzettség, szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetemi végzettség,
– felsőoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelölt szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai, vagy az egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
– minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testület megismerheti, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– Nyilatkozat a vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi ok(ok) fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről, a pályázat elnyerése esetén,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó
elképzeléseit, illetve személyes motivációját.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ilona főtanácsos nyújt a 06 (1) 463-1745-ös telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1./14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 574/2/2012., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági és műszaki főigazgató (BME).
– Elektronikus úton Szabó Ilona főtanácsos részére a rekikt@rektori.bme.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (5) bekezdés alapján a magasabb vezetői megbízásra
benyújtott pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt, döntését megküldi a rektornak. A rangsorolt gazdasági főigazgatói pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak. A 73. § (3) bekezdés szerint a fenntartó bízza meg a gazdasági
vezetőt. Állami felsőoktatási intézmény esetében e pont vonatkozásában a fenntartói döntést az állami vagyonért felelős miniszter hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Oktatási és Kulturális Közlöny,
– BME honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében az állami felsőoktatási intézmények gazdasági
főigazgatóinak munkáltatói jogkörét az állami vagyonért felelős nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bme.hu honlapon szerezhet.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

***
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézetébe teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakör betöltésére
A kinevezett egyetemi tanár feladata nemzetközi szintű tudományos tevékenység folytatása az alkalmazott nyelvészethez kapcsolódó területen, kutatások vezetése, oktatás angol nyelven az intézet szakjain, valamint tudományos
pályázatok kidolgozása.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, doktori fokozattal, habilitációval – vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal. Az egyetemi docensi követelményrendszer teljesítésén túl feleljen
meg a MAB egyetemi tanárok kinevezésével szemben támasztott kritériumainak.
Továbbá rendelkezzék legalább tízéves oktatási, tudományos munkássággal, legyen tudományágának mértékadó
hazai és nemzetközi körei előtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos tevékenységével, hogy alkalmas
hallgatók, doktori képzésben részt vevők és kutatók tudományos munkájának vezetésére. Legyen iskolateremtő egyéniség.
A kiírás feltételeit teljesítő pályázók között a megítélés a tudományos teljesítmény és az intézet hosszú távú kutatási
stratégiai szempontjai alapján történik.
A kinevezés 2013. szeptember 1-től határozatlan időre szól.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. augusztus 31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő
megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: 06 (88) 624-236], valamint szakmai információk a kar titkárságán
[tel.: 06 (88) 624-005] szerezhetők be.
*
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MŰSZAKI INFORMATIKAI KARON teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakör betöltésére
A kinevezett egyetemi tanár feladata nemzetközi szintű tudományos tevékenység folytatása a kar kutatási profiljához
kapcsolódó területen; oktatás a kar szakjain; doktori témák vezetése; valamint tudományos pályázatok kidolgozása.
A pályázó rendelkezzék műszaki vagy természettudományok tudományterületen szerzett tudományok doktora fokozattal vagy MTA doktori címmel, az oktatandó tudományterületen habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi
felsőoktatási oktatói gyakorlattal. Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és
kutatók tudományos munkájának vezetésére. Legyen iskolateremtő egyéniség.
A kiírás feltételeit teljesítő pályázók között a megítélés a kar hosszú távú kutatási stratégiai szempontjai alapján történik.
A kinevezés 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra szól.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő
megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: 06 (88) 624-236], szakmai információk a kar titkárságán
[tel.: 06 (88) 624-021] szerezhetők be.
*
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakör betöltésére
A kinevezett egyetemi tanár feladata nemzetközi szintű tudományos tevékenység folytatása az egyetem valamely
karának kutatási profiljához kapcsolódó területen; oktatás az adott kar szakjain; doktori témák vezetése; valamint
tudományos pályázatok kidolgozása.
A pályázó rendelkezzék az adott kar által művelt tudományterületek egyikén szerzett tudományok doktora fokozattal
vagy MTA doktori címmel, az oktatandó tudományterületen habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal. Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert és elismert.
Igazolja oktató- és tudományos tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és kutatók tudományos munkájának vezetésére. Legyen iskolateremtő egyéniség.
A kiírás feltételeit teljesítő pályázók között a megítélés az adott kar hosszú távú stratégiai szempontjai alapján történik.
A kinevezés 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra szól.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (http://www.nki.gov.hu) való
megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236] szerezhetők be.
Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
igazgató

***

Iktatószám

P-194/2012

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

Klinikai Központ
I. sz. Belgyógyászati
Klinika

Pályázati feltételek

Orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol
nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító- és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.

– Egyetem, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– 15 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak
teljesítése. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

Orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol
nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító- és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.

– Egyetem, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– 15 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak
teljesítése. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

Egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Rákóczi utca 2.
P-195/2012

Klinikai Központ
Szívgyógyászati
Klinika
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Ifjúság út 13.

P-196/2012

A Zenei Elméleti Tanszéken a tanszék gondozásában lévõ szakok, képMûvészeti Kar
Zenemûvészeti Intézet zések kurzusainak szervezése, szakmai felügyelete. A Zenemûvészeti
Intézet egyéb képzéseiben az elméleti tárgyak oktatásának szervezése,
minõségi felügyelete, tananyagfejlesztése. Új szakok akkreditációs
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére. anyagainak elkészítése, illetve az elkészítés felügyelete, irányítása.
A kinevezendõ egyetemi tanárnak együtt kell mûködnie a szaktanszék
és az intézet elõadómûvész- és tanárképzési programjaiban oktató kolA munkavégzés
légákkal. A Mûvészeti Kar Doktori Iskolájában való aktív részvétel, az
helye: Baranya
Interpretáció és analízis / J. S. Bach vokális mûvészete címû téma vezemegye, 7630 Pécs,
Zsolnay Vilmos út 37. tése. Az egyetemi kórus életének, programjainak, a tantervhez kapcsolódó kurzusok megtartásának irányítása, végzése és felügyelete. Az
intézet stratégiai kérdésekben való tevékenységének támogatása, az
irányelvek kidolgozásában és végrehajtásában való aktív részvétel.
Szakfelelõsi, szakirányfelelõsi, államvizsga-bizottsági, szakdolgozati
disszertációmentori feladatok ellátása.

– Egyetem, DLA.
– Német nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 15 év oktatási tapasztalat.
– Liszt-díj, habilitáció.
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P-197/2012

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

– Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat
(mûszaki tudomány kandidátusa) és habilitáció.
– Orosz, német felsõfokú nyelvvizsga és angol felsõfokú nyelvtudás.
– Egyetemi tanári munkakör azzal létesíthetõ, aki felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.
– A pályázó feleljen meg a PTE foglalkoztatási követelményrendszer
65. § (1) bekezdésében foglaltaknak, miszerint:
· teljesíti a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltakat,
· az adott tudomány olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságot fejt ki,
· oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján
alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos vezetésére,
· iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezõi tapasztalattal és irányítási készséggel bír,
· idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium tartására,
· megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,
· rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,
· széleskörû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
– A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek az MTA doktorai és a kiemelkedõ ipari tapasztalattal és vezetõi múlttal rendelkezõ pályázók.
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A pályázó feladata a gépészeti oktatásban vezetõ szerepet játszó és irányító tevékenység, különös tekintettel az ipar, és az energetika területén a
gyakorlati képzés erõsítése. Az intézet tudományos kutatásainak vezetése,
irányítása, az iparral való mûszaki-tudományos együttmûködés koordinálása is feladata. Az intézmény oktatásának és kutatásának bekapcsolása a
nemzetközi tudományos életbe, valamint a PhD-képzésen keresztül az új
mûszaki tudományos generáció felnevelése is tevékenységének részét képezi, melybõl következik az idegen nyelvû képzés továbbfejlesztése.
Az egyetemi tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei:
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére. a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy mûvészeti terület átfogó ismerete és alkotó mûvelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint
A munkavégzés
magas színvonalú elõadások tartásához idegen nyelven is szükséges
helye: Baranya
felkészültség,
megye, 7624 Pécs,
b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani
Boszorkány út 2.
korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet,
tankönyv, szakkönyv írása),
c) az oktató- és a tudományos munka szervezése,
d) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban,
e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és
nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is,
f) rendszeres és sokrétû kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati
tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése,
g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a
nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetõleg
az ország szakmai képviselete,
h) kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai
közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában.

Pollack Mihály
Mûszaki
és Informatikai Kar
Gépészeti Szakmai
Intézet
Gépszerkezettan
Tanszék
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Orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol
nyelven, részvétel az oktató-nevelõ és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.

– Egyetem, PhD, habilitáció, MTA doktora fokozat.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– 15 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak
teljesítése. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

Klinikai Központ
Orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordináIdegsebészeti Klinika lása, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol
nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító- és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére.

– Egyetem, PhD, habilitáció, MTA doktori fokozat.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– 15 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak
teljesítése. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

Általános
Orvostudományi Kar
Farmakológia
és Farmakoterápiai
Intézet
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére.
A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Szigeti út 12.

P-199/2012

A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Rét utca 2.
P-200/2012

– Oktatás – elsõsorban MA szinten, nappali és levelezõ képzésben egyaránt,
– a médiatudományi tárgyak szakmai felügyelet,
– nemzetközi kapcsolatok biztosítása és bõvítése,
– oktatási programok fejlesztése,
– konferencia szervezése,
– aktív részvétel tanszéki kutatómunkában,
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére. – önálló doktori program létrehozásában való aktív részvétel, s ehhez kapcsolódóan egy önálló médiakutatási mûhely kialakítása.
A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7630 Pécs,
Zsolnay Vilmos út 16.

Bölcsészettudományi
Kar
Kommunikáció
és Médiatudományi
Tanszék

21. szám

– Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, MTA doktora.
– Angol felsõfok.
– Legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony.
– Egyetemi tanárrá az nevezhetõ ki aki:
· megfelelés a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltaknak,
· az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos kutatói, illetve mûvészi
munkásságot fejt ki
· oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az
oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai
alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
· iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási
és tudományszervezõi tapasztalattal és irányítási készséggel bír,
· idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium tartására,
· megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,
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· rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,
· széleskörû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
– Doktori programban való korábbi együttmûködés.
– Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat,
(DLA) és habilitáció.
– Német felsõfokú és angol középfokú nyelvvizsga.
– Egyetemi tanári munkakör azzal létesíthetõ, aki felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.
– A pályázó feleljen meg a PTE foglalkoztatási követelményrendszer
65. § (1) bekezdésében foglaltaknak, miszerint:
· teljesíti a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt
egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltakat,
· az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos kutatói, illetve mûvészi
munkásságot fejt ki,
· oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, mûvészi munkásságával, továbbá az oktatásban, kutatásban,
· kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
· iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási
és tudományszervezõi tapasztalattal és irányítási készséggel bír,
· idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium tartására,
· megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,
· rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,
· széleskörû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
– A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azok, akik a habil egyetemi docensi címen kívül nemzetközi diplomával is rendelkeznek, valamint élõ
kapcsolatokat ápolnak a szakterület nemzetközi és hazai akkreditációs
szervezeteivel.
– A legfõbb kívánalom doktori iskolában végzett magas szintû, kreatív és
nemzetközi elismertséget jelentõ témavezetõi, illetve törzstagi munka.
Szakmai eredményeiben a jelölt nemzetközi jelentõségû alkotások szerzõje, vagy szerzõtársa legyen.
– További elõnyt jelent külföldi építész mûhelyben szerzett nemzetközi
építészeti tervezési gyakorlat. Elvárás az egyetemi pályázati követelményeken túl, a többéves magas szintû intézményvezetõi tapasztalat.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

A pályázó feladata az építõmûvész-oktatásban vezetõ szerepet játszó és
irányító tevékenység, különös tekintettel az építõmûvészet iránti társadalmi szükségletekre. Az építõmûvészet területén a belsõépítészeti és
design képzés integrálása a képzési folyamatba. Feladata az építõmûvészet kutatásának módszertani feltárása és az intézet kutatási programjába
való integrálás. Mindezt úgy, hogy az idegen nyelvû képzés bázisát is
alakítsa ki, felhasználva az építészoktatásban eddig is meglévõ mûtermi
atelier jellegû, a gyakorlati képzést alkalmazó képzési formákat. Az intézetben folyó mûvészi és kutatási programok integrálása a nemzetközi
irányzatokba, a külföldi tárintézményekkel való magas szintû érdemi
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére. kapcsolatok továbbfejlesztése. Az egyetemi tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy mûvészeti terüA munkavégzés
let átfogó ismerete és alkotó mûvelése, tantárgycsoport összefogásáhelye: Baranya
hoz, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint
megye, 7624 Pécs,
magas színvonalú elõadások tartásához idegen nyelven is szükséges
Boszorkány út 2.
felkészültség,
b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani
korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet,
tankönyv, szakkönyv írása),
c) az oktató- és a tudományos munka szervezése,
d) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban,
e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és
nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is,
f) rendszeres és sokrétû kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati
tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése,
g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a
nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetõleg
az ország szakmai képviselete,
h) kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai
közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában.

Pollack Mihály
Mûszaki
és Informatika Kar
Építõmûvész Szakmai
Intézet,
Építõmûvészeti
és Vizuális Ismeretek
Tanszék
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A pályázó feladata a mûszaki informatikai oktatásban vezetõ szerepet ját- – Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat
szó és irányítói tevékenység, különös tekintettel az informatika szerepé- (PhD) és habilitáció.
nek erõteljes bõvítése az oktatás, a kutatás, a fejlesztés, az innováció, vala- – Angol felsõfokú és egy másik nyelvbõl középfokú nyelvvizsga.
mint az alkotó tevékenységek területein. Az informatika területén modern – Egyetemi tanári munkakör azzal létesíthetõ, aki felsõoktatási intézinformatikai elvek, módszerek, technológiák integrálása a képzési és kuta- ményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó
tási folyamatokba, figyelembe véve a különbözõ tudományágak sajátos munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.
követelményeit, így kiemelkedõ feladata a pályázónak az egyetemi okta- – A pályázó feleljen meg a PTE foglalkoztatási követelményrendszer
tás mellett a doktori (PhD) képzésben nemzetközi kurzusok vezetése, 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak, miszerint:
szervezése, angol nyelvû elõadások, elõadás-sorozatok tartása. A tanszék · teljesíti a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt
Egyetemi tanár
munkakör betöltésére. tudományos tevékenységének, kutatásainak irányítása, a kutatási prograegyetemi tanári követelményrendszerben foglaltakat,
mok integrálása a nemzetközi irányzatokba, a hazai és külföldi társintéz- · az adott tudomány olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiményekkel való magas szintû érdemi kapcsolat kialakítása, továbbfejleszA munkavégzés
emelkedõ tudományos kutatói munkásságot fejt ki,
tése. Az egyetemi tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei:
helye: Baranya
· oktató és tudományos illetve szakmai tevékenységével, az oktatásban,
a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy mûvészeti terümegye, 7624 Pécs,
kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkallet átfogó ismerete és alkotó mûvelése, tantárgycsoport összefogásáBoszorkány út 2.
mas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tahoz, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint
nulmányi, tudományos vezetésére,
magas színvonalú elõadások tartásához idegen nyelven is szükséges · iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatáfelkészültség,
si és tudományszervezõi tapasztalattal és irányítási készséggel bír
b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani
· idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium tartására,
korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet,
· megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,
tankönyv, szakkönyv írása),
· rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,
c) az oktató- és a tudományos munka szervezése,
d) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû részvétel dok- · széleskörû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
tori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban,
e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és – A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azok, akik egyetemi és/vagy
doktori diplomájukat külföldön szerezték, valamint élõ kapcsolatokat
nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is,
f) rendszeres és sokrétû kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati ápolnak a szakterület nemzetközi és hazai kutató, ipari intézményeivel.
tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályá- – A pályázónak jelentõs nemzetközi tudományoskonferencia-szervezési,
zati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízá- -vezetési tapasztalattal kell rendelkeznie, ugyanakkor mind a hazai,
mind az európai oktatási, kutatási pályázatokban eredményesnek kell
sok szerzése,
g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a lennie.
nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetõleg – Tudományos kutatásait, eredményeit nemzetközi, hazai folyóiratokban,
szakkönyvekben publikálja. Aktívan vegyen részt a doktori képzésben
az ország szakmai képviselete,
h) kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai (elõadó, témavezetõ, törzstagi munka).
közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési felada- – Elvárás az egyetemi pályázati követelményeken túl a többéves intézményvezetõi tapasztalat, többek között aktív szakvezetõi gyakorlat.
tok megoldásában.
– Egyetem, rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal, habilitációval és
Természettudományi A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a Programtervezõ Informatikus BSc szakfelelõsi feladatainak ellátása, MTA doktori fokozattal.
Kar Matematikai
– Magas szintû angolnyelv-tudás.
és Informatikai Intézet – koordináció a Gazdaságinformatikus BSc szakkal,
– az intézet képzéseiben való részvétel,
– Legalább 10 éves oktatási tapasztalat.
– pályázatok írása, az oktatói és tudományos utánpótlás nevelése, a szak- – Rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel az algebrai
Egyetemi tanár
logika területén.
munkakör betöltésére.
irányú tudományos diákköri munka szervezése és vezetése,
Pollack Mihály
Mûszaki
és Informatikai Kar
Mûszaki Informatika
és Villamos Intézet,
Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék
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Pályázati feltételek

Valamennyi pályázati kiírás vonatkozásában:
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetésébõl állnak,
– az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsõoktatási és Akkreditációs Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere” szerintiek az irányadóak,
– tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített (honosított) másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja: Az egyetemi tanári pályázatokat 4 példányban, 2012. november 30-ig a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.). A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a következõ címre: fuchs.eva@pte.hu [telefonszám: 06 (72) 501-500/12405].
A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltüntetni a pályázati iktatószámát is!
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása a felsõoktatási törvényben, a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján, az Emberi Erõforrások Minisztériuma személyügyi határidõs feladatjegyzéke és a MAB bírálati rendje szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 31.
Az elsõdleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés esetén az KIH honlapján rögzített kiírást kell figyelembe venni.
Publikálás dátuma: 2012. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:– PTE honlap – Oktatási és Kulturális Közlöny
rektor
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A munkavégzés helye: – tudományos kutatás az algebrai logika és a nem klasszikus logikák – Rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel a nem
területén.
klasszikus logikák területén.
Baranya megye, Pécs,
– A Magyar Akkreditációs Bizottság által az egyetemi tanárok kinevezéIfjúság útja 6.
séhez megfogalmazott feltételrendszer teljesítése.
– Szakmai nyitottság és nyitni akarás.
Természettudományi A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az intézet valamennyi szakágában, – Egyetem, rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal és habilitációval.
a BSc- és MSc-képzésben, nappali és levelezõ tagozatokon az élettan, ter- – Magas szintû angolnyelv-tudás.
Kar Testnevelésihelésélettan, táplálkozás-élettan tantárgyak oktatása, vizsgáztatás, a tan- – Legalább 10 éves oktatási tapasztalat.
és Sporttudományi
anyag szükségszerû frissítése és átalakítása, választható kurzusok meg- – Rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel a fizikai aktiIntézet
hirdetése és megtartása, közremûködés a szervezeti egység kutatásaiban, vitással kapcsolatos kutatások területén.
a sportélettani laboratórium vezetése, rendszeres publikálás, az adott terü- – A Magyar Akkreditációs Bizottság által az egyetemi tanárok kinevezéEgyetemi tanár
munkakör betöltésére. leten pályázatok írása, az oktatói és tudományos utánpótlás nevelése, a séhez megfogalmazott feltételrendszer teljesítése.
szakirányú tudományos diákköri munka szervezése és vezetése, Doktori – Szakmai nyitottság és nyitni akarás.
A munkavégzés helye: Iskolákban részvétel témavezetõként a sporttudományok területén.
Baranya megye, Pécs,
Ifjúság útja 6.
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére*
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 és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
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
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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

Szendrőlád Község
Önkormányzata
3751 Szendrőlád,
Fő út 63.

Szendrőládi Óvoda
3751 Szendrőlád,
Ady Endre út 32.

Felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógusszakképzettség, pedagógusszakvizsga, pedagógusmunkakörben szerzett,

ÁEI: 2013. febr.1.
A megbízás
2018. aug. 15-ig,
határozott időre,
öt évre szól.

*
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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Lf: az óvoda törvényes
működtetése, irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói és
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, a szakmai munka folyamatos
fejlesztése, az intézmény
hatékony gazdálkodásának
biztosítása, kapcsolattartás
a fenntartóval.
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3

4

legalább öt év feletti szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
alapján három hónapot
meghaladó tartózkodásra
jogosultság, másodszor és
további alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői
szakképzettség.
Elvárt kompetenciák:
jó szintű kommunikációs és
problémamegoldó készség,
vezetői rátermettség,
jó kapcsolatteremtő
készség.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a KIH Internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
Pehi: a benyújtási határidő
letelte után megnyíló
30 napos véleményezési
határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, eredeti, vagy
hiteles om, b, írásbeli nyilatkozatot arról, hogy pályázatának tartalmát az
eljárásban részt vevők megismerhetik és a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, eredményes
pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázat zárt vagy nyilvános ülésen történő
tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal, valamint a beosztás
megnevezésével: „Óvodavezető” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
Szendrőlád Község
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Szendrőlád, Fő út 63.
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Pc: Szendrőlád Község
Önkormányzata
3751 Szendrőlád,
Fő út 63.
f: Hermánné Dienes
Piroska jegyző.
Tel.: (48) 469-348.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2012. október 29.
Önkormányzat honlapja:
2012. október 25.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Nagyszentjános Község
Önkormányzata
9072 Nagyszentjános,
Vasút út 1.

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
9072 Nagyszentjános,
Árpád út 11/a.

Főiskola, pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú v,
pedagógus-szakvizsga,
szgy, legalább öt év feletti
Lf. az intézmény irányítása, szakmai tapasztalat,
a szakszerű és törvényes
vagyonnyilatkozat-tételi
működés, a helyi oktatáseljárás lefolytatása,
politikai igényeknek meg- Kjt. 20. § (2) bekezdésben
felelő színvonalas pedagó- foglalt feltételeknek való
giai munka, az ésszerű és
megfelelés.
takarékos gazdálkodás
Előny: pedagógusbiztosítása.
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség, felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes,
Outlook), felhasználói
szintű MS Office
(irodai alkalmazások).

ÁEI: 2012. dec. 17.
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. nov. 15.
Pehi: 2012. dec. 17.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
elbírálásáról a képviselőtestület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
om, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat harmadik
személlyel közölhető-e,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázat nyílt
ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, a pályázó
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legalább ötéves szgy-át
igazoló dokumentumok, b,
valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, mely
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi
lehetővé.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal
(1778-2/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva
kell benyújtani, vagy személyesen: Törökné dr.
Csölle Katalin, GyőrMoson-Sopron megye,
9072 Nagyszentjános,
Vasút út 1.
Pc: Nagyszentjános Község
Önkormányzata
9072 Nagyszentjános,
Vasút út 1.
f: Friderics Cecília.
Tel.: (30) 530-0533.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.nagyszentjanos.hu
2012. október 16.,
Nagyszentjános Község
Önkormányzatának hivatalos hirdetőtáblái:
2012. október 16.
Solymár Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2083 Solymár,
József A. u. 1.
Tel.: (26) 560-600
Fax: (26) 560-606
E-mail:
jegyzo@solymar.hu

Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi
Általános Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
2083 Solymár,
Templom tér 26.

Az oktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a Köznevelési tv. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai v és szakképzettség, középiskolában
mesterfokozat, pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség, legalább
tíz év pedagógus-munkakörben szerzett szgy,
továbbá a Kjt.-nek,
a Korm. rendeletnek,
az Nkt.-nek, a nevelésioktatási intézmények

ÁEI: 2012. dec. 22.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 14-ig szól.
Pehi: a megjelenéstől számított 60. napot követő
képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, om, adatvédelmi nyilatkozatot, b.
Pc: Solymár Nagyközség
Önkormányzata
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
2083 Solymár,
József A. u. 1.
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működéséről és a közneve- A pályázat további megjelési intézmények névhasz- lenésének helye:
nálatáról szóló 20/2012.
KIH internetes honlap.
(VIII. 31.) EMMI rendeletnek, valamint a pedagógustovábbképzésről szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendeletnek való
megfelelés, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásulvétele,
legalább öt év vezetői
gyakorlat.
Előny: közép- vagy felsőfokú, államilag elismert
német- vagy angolnyelvvizsga, közoktatási
szakértői v, iskolai
menedzser tanár v,
német nemzetiségi
pedagógusi v.
Szár
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2066 Szár,
Rákóczi Ferenc u. 68.

Romhányi György
Általános Iskola
2066 Szár,
Rákóczi Ferenc u. 41.

Főiskola, a Közokt. tv.
17. § (1) bekezdésében
meghatározott felsőfokú v,
minimum német középfokú
C típusú, államilag elismert
Lf: az intézmény törvényes nyelvvizsga, legalább öt év
működésének biztosítása,
pedagógus-munkakörben
az oktató-nevelő munka
szerzett szgy, tapasztalat,
szakmai irányítása, a peda- vagyonnyilatkozat-tételi
gógiai program megvalósu- eljárás lefolytatása,
lásának biztosítása, az inpedagógus-szakvizsga,
tézményi költségvetés
másodszor vagy további
betartása, munkáltatói,
alkalommal történő megbívezetői jogok gyakorlása,
zás esetén pedagógusszemélyügyi és gazdasági
szakvizsga keretében szerfeladatok ellátása.
zett intézményvezetői
szakképzettség.
Előny: legalább 1–3 év
vezetői tapasztalat,
felhasználói szintű
MS Office (irodai
alkalmazások).
Elvárt kompetenciák:
a szakmai munka terén
igényes, precíz, pontos,
problémamegoldó képességekkel rendelkezzen.

ÁEI: 2012. dec. 10.
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. nov. 9.
Pehi: 2012. dec. 9.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályban rögzítettek szerinti
véleményezési eljárás lefolytatása után a képviselőtestület hallgatja meg a
pályázókat.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai
ön, szakmai-vezetői program különös tekintettel a
német nemzetiségi oktatásra, om, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton
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a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal, valamint a beosztás
megnevezésével:
„Igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szár
Községi Önkormányzat
2066 Szár,
Rákóczi Ferenc u. 68.
f: Moharos Péter polgármester.
Tel.: (22) 591-031/11 mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2012. október 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Szár Község Önkormányzata fenntartja
magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.saar-ujb.hu honlapon
szerezhet.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.

Károlyi István
Gyermekközpont
2153 Fót,
Vörösmarty tér 2.
igazgató

Egyetemi v, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltéLf: az Emberi Erőforrások teleiről szóló 15/1998.
Minisztériuma Fót Károlyi (IV. 30.) NM rendelet
István Gyermekközpont
2. számú melléklet I. rész
tevékenységének tervezése, II. Szakellátások cím alatt a
szervezése, irányítása és
gyermekotthon ellátási
ellenőrzése. Igazgatói
formánál meghatározott
munkakörre megbízást az
képesítési előírások valakaphat, aki jelenleg a Káro- melyikének megléte,
lyi István Gyermekközlegalább öt év felsőfokú v,
ponttal közalkalmazotti
vagy felsőfokú szakmai
jogviszonyban áll vagy
képesítést igénylő,
vezetői megbízással
a gyermekvédelem,

ÁEI: azonnal.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő megjelenést
követő 45. nap.
Pehi: a pályázati határidő
lejártát követő 60 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/B. §-ában, továbbá
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a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szgy, legalább ötéves vezetői gyak., magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: gyermekvédelmi
intézmény vezetésében
szerzett gyak., szociális
szakvizsga gyermekvédelmi szakellátás területén,
speciális ellátás területén
szerzett tapasztalat,
angolnyelv-tudás.
Az igazgatói megbízás
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel jár.

a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1/A. §-ában
foglaltaknak megfelelően.
Az igazgató felett a munkáltatói jogokat az emberi
erőforrások minisztere
gyakorolja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint 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: részletes szakmai ön,
szakmai program, b (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről
szóló igazolás), hiteles
om, nyilatkozat arról,
hogy a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok nem áll fenn, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségét teljesíti.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen kell
benyújtani.
Pc: Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Személyügyi Főosztály
Dr. Palik Tímea
1051 Budapest,
Arany J. u. 6–8.
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f: Dudás Zoltán főosztályvezető, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály.
Tel.: 795-3122.
A pályázat további megjelenésének helye:
Szociális Közlöny,
KIH internetes honlap,
Emberi Erőforrások
Minisztériumának honlapja.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére*

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a 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
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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

*
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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A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szeged
Megyei Jogú Város
Közgyűlése
6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.

Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
6710 Szeged,
Kapisztrán u. 52.
igazgató

Felsőfokú közművelődési v
és szakképzettség
vagy nem szakirányú egyetemi v és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
a kulturális szakemberek
Lf: az intézményvezető a
szervezett képzési rendszeközművelődési feladatok
réről, követelményeiről és a
ellátása mellett magasabb
képzés finanszírozásáról
vezetői megbízás keretében szóló 1/2000. (I. 14.)
végzi az intézmény alapító NKÖM rendelet szerint
okiratában foglalt feladatok akkreditált vezetésiellátásának koordinálását,
szervezési, pénzügyiirányítását, ellenőrzését, az gazdasági, államháztartási
intézmény működésének
ismereteket is nyújtó
biztosítását, az intézmény
közművelődésiköltségvetésének betartását, intézmény-vezető tanfoa munkáltatói jogok gyalyam eredményes elvégzékorlását, valamint együttsének okirattal történő igaműködik a településrész
zolása, a felsőfokú közműközművelődésében
velődési végzettségének és
résztvevőkkel.
szakképzettségének vagy
nem szakirányú egyetemi
végzettségének és felsőfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább
ötéves szgy, kiemelkedő
közművelődési tevékenység, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.
Magasabb vezetői beosztás
ellátására szóló megbízást
az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben
nevezhető ki.

ÁEI: 2013. febr. 1.
A vezetői megbízás 2018.
jan. 31-ig határozott időre,
öt évre szól.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán való megjelenést
követő 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidőt
követő 30. nap, illetve azt
követő közgyűlés napja.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. § (6) bekezdése alapján, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott,
a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a
pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásáról a
közgyűlés döntését követően értesítjük a pályázókat.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön (a pályázó
pontos személyi adataival),
vpr, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b,
om, publikációs jegyzék és
a kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló
referenciák, nyilatkozata
arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt
vevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, ötéves
szgy igazolása.
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A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
kell benyújtani.
Pc: Szeged
Megyei Jogú Város
polgármesterének címezve,
a Személyzeti Osztályra
6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.
f: Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és
Sportirodája,
6720 Szeged,
Széchenyi tér 11.
Tel.: (62) 564-208.

Felhívás a Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Művelődéstörténeti Tanulmányi Versenyre
A Dr. Nagy B. József Művelődéstörténeti Közhasznú Alapítvány országos középiskolai művelődéstörténeti tanulmányi versenyre invitálja az ország valamennyi középiskolájának diákjait.
A Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Művelődéstörténeti Tanulmányi Verseny célja: Dr. Nagy B. József
(1941–2009), a Xántus János Idegenforgalmi Középiskola alapítója és az idegenforgalmi oktatás megteremtője emlékének méltó megőrzése és a vállalkozó kedvű diákok ismereteinek gazdagítása.
Téma: A tanulmányi verseny feladatain keresztül be kell mutatni a művelődéstörténet kapcsolatát a turizmussal az
idegenforgalmi értékek tükrében.
A tanulmányi verseny kétfordulós.
Első forduló: interneten bonyolított feladatlapos verseny, minden regisztrált középiskola részvételével, 3 fős
csapat + 1 fő tartalék.
Az első forduló levelező jellegű, internetes kapcsolattal bonyolított feladatlapos verseny, amely két részből áll.
Az első részben 90 kérdésre kell válaszolni.
A második részben gyorstesztet kell megoldani egy óra alatt, amely 10 kérdést tartalmaz.
Időpontja: 2012. november 26.
A második forduló: szóbeli verseny a megadott témákból és egy gyakorlati feladat megoldása. A döntőbe az a
6 csapat jut, akik az első fordulóban a legjobb eredményt érték el, illetve kétperces filmben mutatják be iskolájukat
narrátoros aláfestéssel.
Időpontja: 2013. március 19. (kedd).
A Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Művelődéstörténeti Tanulmányi Verseny a 2010/2011-es tanévben
kezdődött, és évente kerül megrendezésre.
Jelentkezési határidő: 2012. november 10.
Bővebb információ honlapunkon: www.nbjemlekverseny.hu
A középiskolák jelentkezését várják az alapítók; a Dr. Nagy B. József Művelődéstörténeti Közhasznú Alapítvány,
emlekverseny2012@gmail.com, tel.: 06 (20) 475-5543
a Dr. Nagy B. József Művelődéstörténeti
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

3390

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21. szám

A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft 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
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
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 a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
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

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).
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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

Hack Péter

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

Hack Péter

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

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 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).
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MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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