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JOGSZABÁLYOK

2012. évi CLII. törvény

a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári

ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

1997. évi CXL. törvény módosításáról*

1. §

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellá-

tásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Kultv.) 1. § a) és b) pontja helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezések lépnek:

(E törvény célja:)

„a) a társadalmi jólét és a fenntartható fejlõdés biztosítá-

sa, az egész életen át tartó tanulás elõsegítése, az életminõ-

ség javítása, valamint a kulturális örökség helyi és orszá-

gos védelme érdekében rendelkezni a kulturális javak gya-

rapításának, megõrzésének, tudományos feldolgozásának,

a jövõ nemzedékek számára történõ átörökítésének és tár-

sadalmi hasznosításának általános szabályairól,

b) szabályozni a muzeális intézmények tevékenységével

és feladatellátásával, valamint a közgyûjteményekben õrzött

kulturális javak hozzáférésével kapcsolatos kérdéseket,”

2. §

A Kultv. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény hatálya kiterjed:)

„a) a muzeális intézményekre, fenntartóikra és foglalkoz-

tatottaikra, a kulturális örökség muzeális intézményekben

õrzött elemeire, valamint a muzeális intézmény szolgáltatá-

sait igénybe vevõkre, továbbá a kulturális örökséggel fog-

lalkozó egyéb szervezetekre, kép- és hangarchívumokra,”

3. §

A Kultv. Muzeális intézmények alcíme a következõ

37/A. §-sal egészül ki:

„37/A. § (1) Az e törvényben meghatározott, a kulturális

javak védelmével összefüggõ célok megvalósításának leg-

fontosabb letéteményesei a muzeális intézmények.

(2) A muzeális intézmény

a) a társadalom szolgálatában áll,

b) a közösség számára nyilvános,

c) a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,

d) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszon-

szerzés céljából jön létre,

e) a kulturális javakhoz széles körû és egyenlõ hozzá-

férést biztosít.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.

(3) A muzeális intézmény rendelkezik a szakmai beso-

rolása szerinti követelményszint biztosításához szükséges

tárgyi és személyi feltételekkel, amely által ellátja az e tör-

vényben meghatározott feladatokat.

(4) A muzeális intézmény a kulturális javakhoz való

hozzáférés biztosítása érdekében:

a) a kulturális javak egységes szaktudományos szem-

pontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében

kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét õrzi,

gondozza és kiállításon bemutatja,

b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási

tevékenység lehetõségét,

c) kultúraközvetítõ, közmûvelõdési tevékenységével

hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

d) közmûvelõdési rendezvényeket és egyéb programo-

kat rendez,

e) együttmûködik a nevelési-oktatási intézményekkel és

múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az

iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,

f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú fel-

dolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és

múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,

g) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásá-

val, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és

országos szinten elõsegíti a gazdaság élénkítését.

(5) A muzeális intézmény a kulturális javakhoz való

hozzáférés feltételeit a mûködési engedélyében meghatá-

rozott szakmai besorolásnak megfelelõ követelményszint

szerint biztosítja.

(6) A muzeális intézmények feladataik ellátásában

– fenntartójuktól függetlenül – együttmûködnek egymással,

valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intéz-

ményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal

és a közmûvelõdés intézményeivel, továbbá a tudományos

köztestületekkel, a köz- és a felsõoktatás, valamint a szak-

képzés intézményeivel.

(7) A muzeális intézmény szakmai besorolása szerint

lehet:

a) közérdekû muzeális kiállítóhely,

b) közérdekû muzeális gyûjtemény,

c) múzeum:

ca) tematikus múzeum,

cb) területi múzeum,

cc) megyei hatókörû városi múzeum,

cd) országos szakmúzeum,

ce) országos múzeum.”

4. §

A Kultv. Muzeális intézmény alapítása és megszünteté-

se alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Muzeális intézmények mûködési engedélyének kiadása,

módosítása, visszavonása

39. § (1) Muzeális intézményt bármely jogi és természe-

tes személy alapíthat. A muzeális intézménnyé nyilvání-

tást a miniszter által kiadott mûködési engedély igazolja.
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(2) A mûködési engedély kiadására irányuló eljárás

a fenntartó kérelmére indul meg, arra a közigazgatási ható-

sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-

vényt (a továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni azzal az elté-

réssel, hogy az ügyintézési határidõ 60 nap.

(3) Mûködési engedély akkor adható ki, ha a muzeális

intézmény által kezelt javak a kulturális javak körébe tar-

toznak és a muzeális intézmény fenntartója biztosítja a fo-

lyamatos és rendeltetésszerû mûködéshez szükséges sze-

mélyi és tárgyi feltételeket.

(4) A miniszter a mûködési engedély kiadására irányuló

eljárás során a muzeális intézményt – erre irányuló külön

kérelem esetén – nemzetiségi bázisintézménynek minõsíti,

ha az intézmény alapfeladatai körében szerepel a nemzeti-

ségi feladatellátás, vagy az állományában a nemzetisé-

gi nyelvû vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak

huszonöt százalékot elérõ arányban találhatóak. A nemze-

tiségi bázisintézménnyé minõsítést a mûködési engedély-

ben kell feltüntetni.

(5) A mûködési engedélyeket a miniszter által vezetett

minisztérium tartja nyilván.

(6) A mûködési engedélyben foglaltak betartását a mi-

niszter által megbízott szakfelügyelõ ellenõrzi.

40. § (1) A mûködési engedélyben foglaltak módosítá-

sához a miniszter engedélye szükséges.

(2) A mûködési engedély módosítására irányuló eljárás

a fenntartó kérelmére indul meg, arra a Ket. szabályait kell

megfelelõen alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ügy-

intézési határidõ 60 nap.

(3) Amennyiben a fenntartó nem kezdeményezi a mû-

ködési engedély módosítását, de a módosítást megalapozó

körülmény a miniszter tudomására jut, a miniszter a mûkö-

dési engedély módosítására irányuló eljárást hivatalból is

megindíthatja.

(4) Az eljárás során a miniszter – amennyiben a fenntar-

tó biztosítja az intézmény folyamatos és rendeltetésszerû

mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket –

módosítja a mûködési engedélyt.

41. § (1) A muzeális intézmény mûködési engedélyének

visszavonására a miniszter jogosult.

(2) A mûködési engedély visszavonására irányuló eljá-

rás a fenntartó kérelmére indul meg, arra a Ket. szabályait

kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ügyintézési ha-

táridõ 60 nap.

(3) A mûködési engedély visszavonására akkor kerülhet

sor, ha

a) a muzeális intézmény fenntartója nem tudja biztosíta-

ni a folyamatos és rendeltetésszerû mûködéshez szükséges

személyi és tárgyi feltételeket, vagy

b) a fenntartó a muzeális intézményt a továbbiakban

nem muzeális intézményként kívánja mûködtetni, vagy

c) a fenntartó meg kívánja szüntetni a muzeális intéz-

ményt.

(4) Amennyiben a fenntartó nem biztosítja a muzeális

intézmény folyamatos és rendeltetésszerû mûködéséhez

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a mûködési en-

gedély visszavonására irányuló eljárást a miniszter hiva-

talból is megindíthatja.

(5) Amennyiben a fenntartó múzeum szakmai besorolá-

sú muzeális intézmény mûködési engedélyének vissza-

vonását kezdeményezi, és a kulturális javak tulajdonosa

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

szóló miniszteri rendelet szerint alapleltárba vett kulturális

javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter

szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.

(6) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentésben a

szakfelügyelõ – indokolt esetben – javaslatot tesz az általa

meghatározott kulturális javak védetté nyilvánítására vagy

a kulturális javak múzeumi megõrzésére.

(7) A miniszter a mûködési engedély visszavonásával

egyidejûleg – a szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentés

alapján, a kulturális javak jellegének figyelembevételé-

vel – gondoskodik a múzeumban õrzött, alapleltárba vett

kulturális javak – azok tulajdonosának költségére tör-

ténõ – további elhelyezésérõl.

(8) A miniszter által elrendelt intézkedés – a tulajdonos

eltérõ döntése hiányában – nem érinti a kulturális javak tu-

lajdonjogát.”

5. §

A Kultv. 42. §-át megelõzõen a következõ alcím címmel

egészül ki és 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Muzeális intézmények szakmai besorolása

Múzeumok

42. § (1) A múzeum a kulturális javak tudományosan

rendszerezett gyûjteményeibõl álló muzeális intézmény,

amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség

elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeret-

átadási céllal gyûjti, megõrzi, feldolgozza, kutatja és kiál-

lítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenysé-

gével elõsegíti a természeti, társadalmi, mûvészeti, kultu-

rális és tudományos összefüggések kutatását, megértését,

nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos mû-

velõdésre ösztönöz.

(2) A múzeum feladata – a 37/A. §-ban meghatározotta-

kon túlmenõen – a mûködési engedélyében meghatározott

gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak

a) gyûjteménygondozása, ennek keretében azok

aa) gyarapítása,

ab) nyilvántartása,

ac) állományvédelme,

b) tudományos feldolgozása és publikálása,

c) hozzáférhetõvé tétele, ennek keretében

ca) állandó és idõszaki kiállítások rendezése,

cb) közmûvelõdési és múzeumpedagógiai programok

és kiadványok biztosítása,

cc) a kulturális javak digitalizálása,

cd) a kutatási tevékenység biztosítása .
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(3) A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású mu-

zeális intézmény mûködési engedélyén feltüntetett elneve-

zésben szerepelhet.

(4) Az állam és a települési önkormányzat fenntartásá-

ban mûködõ múzeum:

a) szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésé-

vel, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos,

állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel

kapcsolatos szolgáltatást nyújthat,

b) a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilat-

kozattal rendelkezik, amely alapján szakmai tevékenysé-

gét folytatja,

c) feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alap-

ján végzi, tevékenységérõl éves szakmai munkajelentést

és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést

készít."

6. §

A Kultv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(4) Az országos múzeum vezetõjének megbízásához és

annak visszavonásához – amennyiben nem a miniszter

a fenntartó – a miniszter elõzetes egyetértését kell kérni.”

7. §

A Kultv. 44. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(2) Az országos szakmúzeum ellátja a jogszabályban

meghatározott szakmai feladatokat, ennek keretében

részt vesz a kulturális javak védetté nyilvánításával és

kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyek-

ben.

(3) Az országos szakmúzeum vezetõjének megbízásá-

hoz és annak visszavonásához – amennyiben nem a mi-

niszter a fenntartó – a miniszter véleményét elõzetesen ki

kell kérni.”

8. §

A Kultv. A megyei múzeumi szervezet és a megyei mú-

zeum alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Megyei hatókörû városi múzeum

45. § (1) A megyei hatókörû városi múzeum feladata

a kulturális örökség helyi védelmének települési szintet

meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedõ

biztosítása.

(2) A megyei hatókörû városi múzeumi feladatok ellá-

tásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormány-

zata – Pest megyében Szentendre Város Önkormány-

zata, Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkor-

mányzata – gazdálkodási besorolása szerint önállóan

mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ

megyei hatókörû városi múzeum fenntartásával gondos-

kodik.

(3) A megyei hatókörû városi múzeum fenntartója tag-

intézményeket mûködtethet.

(4) A megyei hatókörû városi múzeum vezetõjének meg-

bízásához és annak visszavonásához a miniszter egyetértése

szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javasla-

tának kézhezvételétõl számított 30 napon belül nem hoz

döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal

egyetért.

(5) A megyei hatókörû városi múzeum

a) alapító okiratát,

b) stratégiai fejlesztési és beruházási tervét,

c) éves szakmai feladatait,

d) munkatervét, beszámolóját,

e) feladatalapú költségvetését,

f) teljesítményértékelését

a miniszter elõzetesen véleményezi. Ha a miniszter a

fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétõl szá-

mított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni,

hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

45/A. § (1) A megyei hatókörû városi múzeum gyûjtõ-

köre legalább öt muzeológiai szakágra terjed ki, gyûjtõte-

rülete a megye és a megyében levõ megyei jogú városok

közigazgatási területe.

(2) A megyei hatókörû városi múzeum – a 37/A. §-ban és

a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenõen –

állami feladatai keretében:

a) vagyonkezelõje a tevékenység ellátásához szükséges

állami vagyonnak,

b) területileg illetékes múzeumként gyûjtõterületére ki-

terjedõen

ba) végzi a megelõzõ és a mentõ feltárásokat és az ehhez

kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,

bb) vezeti a régészeti lelõhelyek szakmai nyilvántartá-

sát, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelõhe-

lyekrõl,

bc) a régészeti feltárás esetén kívül elõkerült régészeti

leletet vagy lelõhelyet a kulturális örökségvédelmi ható-

ságnak haladéktalanul bejelenti,

bd) részt vesz a régészeti emlékek és a mûemlékek

vissza nem építhetõ vagy a helyszínen meg nem õrizhetõ

töredékei és tartozékai muzeális intézményben történõ el-

helyezésében,

be) szakértõként részt vesz a régészetileg védett terüle-

tek ellenõrzésében,

bf) gyûjtõkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális

intézmények szakmai együttmûködése, munkájuk össze-

hangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme ér-

dekében,

bg) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével

kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szak-

mai támogatásában,

bh) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restau-

rálási szakmai-módszertani központként mûködik.”
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9. §

A Kultv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„46. § (1) A területi múzeum több múzeumi szakágat

felölelõ gyûjtõkörrel rendelkezik.

(2) A területi múzeum gyûjtõterülete

a) egy települési önkormányzat (városi, települési mú-

zeum), vagy

b) több települési önkormányzat (tájmúzeum), vagy

c) egy járás (járási múzeum)

közigazgatási területére terjed ki.

(3) A területi múzeum vezetõjének megbízásához és

annak visszavonásához a miniszter véleményét elõzetesen

ki kell kérni.

(4) A területi múzeum gyûjtõterületére kiterjedõen – a

megyei hatókörû városi múzeummal kötött megállapodás

alapján – elláthatja a megyei hatókörû városi múzeum

45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban foglalt fel-

adatait, vagy azok egy részét.”

10. §

A Kultv. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(2) A tematikus múzeum vezetõjének megbízásához és

annak visszavonásához a miniszter véleményét elõzetesen

ki kell kérni.”

11. §

A Kultv. II. RÉSZE a következõ VI. Fejezettel egészül ki:

„VI. FEJEZET

A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA,

IRÁNYÍTÁSA

50. § (1) A muzeális intézmény fenntartója az a termé-

szetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság, amely biztosítja a muzeális intézmény

folyamatos és rendeltetésszerû mûködéséhez szükséges

feltételeket.

(2) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján

a) meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény

éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai ter-

vét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási

feladatait,

b) költségvetési szervként mûködõ muzeális intézmény

esetén kiadja annak alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti

és mûködési szabályzatát,

c) biztosítja a muzeális intézmény mûködési engedélyé-

ben meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai

ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális feltéte-

leket,

d) ellátja a muzeális intézmény fenntartásával, irányítá-

sával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott felada-

tokat,

e) a költségvetési szervként mûködõ muzeális intéz-

mény vezetõje felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

51. § (1) A muzeális intézmények tevékenységének

ágazati irányítását a miniszter látja el. A miniszter ágazati

irányítási jogköre minden muzeális intézményre kiterjed.

(2) Az ágazati irányítás keretében a miniszter

a) szabályozza:

aa) a muzeális intézmények mûködésének szakmai sza-

bályait,

ab) a szakfelügyelet rendjét,

ac) a muzeális intézményi alkalmazottak képesítési fel-

tételeit,

ad) a muzeális intézmények éves munkatervéhez szük-

séges kiemelt szakmai mutatókat,

b) gondoskodik:

ba) a muzeális intézményekben folyó szakmai munka

országos, megyei, települési, fõvárosi szintû szakmai el-

lenõrzésérõl, értékelésérõl,

bb) az intézményvezetõk számára elõírt továbbképzés

szakmai feltételeinek megteremtésérõl,

bc) a muzeológiai szakfelügyelõk képzésérõl és tovább-

képzésérõl,

bd) a szakfelügyeleti ellenõrzések általános tapasztala-

tainak feldolgozásáról és nyilvánosságra hozataláról,

c) ellenõrzi:

ca) a muzeális intézményekre vonatkozó jogszabá-

lyok, kiemelten a muzeális intézmények mûködési enge-

délyében meghatározott szakmai követelmények betar-

tását,

cb) a muzeális intézmények szakmai tevékenységének

szakágankénti folyamatosságát, a szakágak egymáshoz vi-

szonyított megfelelõ arányát, színvonalát, hatékonyságát

és eredményességét,

cc) a kulturális javak védelmének, biztonságának kérdé-

seit,

cd) a muzeális intézmények tárgyi, személyi feltéte-

leit,

ce) a tevékenységüket szabályozó egyéb jogszabályok-

ban foglaltak megvalósulását és betartását,

cf) az információs és statisztikai rendszer mûködését,

cg) a muzeális intézményeknek nyújtott központi támo-

gatások elosztását, felhasználását,

d) javaslatot tesz a statisztikai adatszolgáltatás tartal-

mára,

e) muzeológiai szakfelügyeletet mûködtet.

51/A. § (1) A muzeális intézmény a fenntartó által bizto-

sított támogatás, valamint saját bevételei alapján gondos-

kodik feladatainak ellátásáról. A költségvetési szervként

és az annak tagintézményeként mûködõ muzeális intéz-

mény éves kiadásait a fenntartó által megállapított költség-

vetésben kell elõirányozni.

(2) Az állam a központi költségvetésrõl szóló törvény-

ben meghatározott módon, a helyi önkormányzatok költ-

ségvetési fejezetében támogatja a megyei hatókörû városi

múzeumok állami feladatainak ellátását.
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(3) A kulturális örökség javainak helyi védelmével, va-

lamint a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatásával

kapcsolatos feladatokat ellátó, települési önkormányzat

által fenntartott muzeális intézmény feladatellátásához

az állam a központi költségvetésrõl szóló törvényben meg-

határozott módon, a helyi önkormányzatok költségvetési

fejezetében támogatást nyújt.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a mu-

zeális intézményi tevékenység finanszírozásához a köz-

ponti költségvetés támogatást nyújt.”

12. §

A Kultv. 54. § (8) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(8) A könyvtárakban õrzött állami tulajdonban lévõ

kulturális javak, valamint a helyi önkormányzatok tulajdo-

nában lévõ muzeális könyvtári dokumentumok korlátozot-

tan forgalomképesek, elidegenítésükhöz a miniszter enge-

délye szükséges.”

13. §

A Kultv. 55. § (1) bekezdése a következõ f)–j) ponttal

egészül ki:

(A nyilvános könyvtár alapfeladatai:)

„f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok

elérhetõségét,

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az

információs mûveltség elsajátításában, az egész életen át

tartó tanulás folyamatában,

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevõk informá-

cióellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból

történõ információkérés lehetõségét,

i) kulturális, közösségi, közmûvelõdési rendezvényeket

és egyéb programokat szervez,

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítõ tevékenységé-

vel hozzájárul az életminõség javításához, az ország ver-

senyképességének növeléséhez.”

14. §

A Kultv. 59. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:

(A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében or-

szágos dokumentumellátási rendszert alakít ki, amely ma-

gában foglalja:)

„b) a könyvtári dokumentumok lelõhely-nyilvántartását

együttesen megvalósító Magyar Országos Közös Kataló-

gus adatbázist és az erre épülõ Országos Dokumentumel-

látási Rendszer elektronikus szolgáltató központot,”

15. §

A Kultv. 61. § (4) bekezdése a következõ l) ponttal

egészül ki:

(Az 55. §-ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alap-

feladatai:)

„l) a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázis mû-

ködtetése és fejlesztése.”

16. §

A Kultv. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(2) Nemzeti gyûjtõkörû könyvtár a Debreceni Egye-

tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, amely egyben az Or-

szágos Dokumentumellátási Rendszer elektronikus szol-

gáltató központja is.”

17. §

A Kultv. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a te-

lepülési önkormányzatok kötelezõ feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a köz-

ségi és a városi önkormányzat

a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy

b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételé-

vel teljesíti.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkor-

mányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az

igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtá-

ri, információs és közösségi hely elnevezésû könyvtári

szolgáltató helyet mûködtet.

(4) A fõvárosban az (1) bekezdésben meghatározott fel-

adatot Budapest Fõváros Önkormányzata a kerületek könyv-

tári ellátását is biztosító nyilvános könyvtár fenntartásával

teljesíti.

(5) A megyei könyvtár és a Budapest Fõváros Önkor-

mányzata által fenntartott könyvtár nyilvános könyvtár,

amely gazdálkodási besorolása szerint önállóan mûködõ

és gazdálkodó költségvetési szerv.

(6) A megyeszékhely megyei jogú város – Pest megyé-

ben Szentendre Város Önkormányzata – az (1) bekezdésben

foglalt feladatait megyei könyvtár fenntartásával biztosítja.

(7) A megyei könyvtár vagyonkezelõje a tevékenységét

biztosító vagyonnak.”

18. §

A Kultv. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vo-

natkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekez-

désében foglaltakon túl állami feladatként
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a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálás-

sal, a gyûjteményét feltáró elektronikus katalógus építésé-

vel kapcsolatos feladatokat,

b) szervezi a területén mûködõ könyvtárak együttmûkö-

dését,

c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó la-

kosainak könyvtári ellátását,

d) a települési könyvtárak tevékenységét segítõ szolgál-

tatásokat nyújt,

e) szervezi a megyében mûködõ könyvtárak statisztikai

adatszolgáltatását,

f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és

szakképzést,

g) mûködteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,

h) megállapodás alapján igénybe vehetõ szolgáltatáso-

kat nyújt a 64. § (3) bekezdésében megjelölt könyvtári

szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások meg-

szervezéséhez a települési önkormányzatok számára,

i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,

j) koordinálja a települési könyvtárak minõsítésének

elõkészítését,

k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerrõl

szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára

meghatározott feladatokat.”

19. §

A Kultv. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„67. § A tizentötezer fõ feletti lakosságszámú városok-

ban elsõsorban önálló intézményben kell a nyilvános

könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellá-

tást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel

csak szakmai vagy jelentõs gazdálkodási elõnyök esetében

indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcso-

latos intézkedésekhez a miniszter véleményét elõzetesen

ki kell kérni.”

20. §

A Kultv. 68. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(2) A megyei könyvtár igazgatójának és a Budapest

Fõváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár fõigaz-

gatójának vezetõi megbízásához és annak visszavonásá-

hoz a miniszter elõzetes egyetértése szükséges. Ha a mi-

niszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvéte-

létõl számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell

tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

(3) A miniszter elõzetesen véleményezi a megyei és a Bu-

dapest Fõváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár

a) alapító okiratát,

b) szervezeti és mûködési szabályzatát,

c) stratégiai tervét,

d) munkatervét és beszámolóját,

e) költségvetésének feladatalapú tervezését,

f) fejlesztési és beruházási feladatainak meghatározását,

g) minõségpolitikai nyilatkozatát. Ha a miniszter a fenn-

tartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétõl számított

30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy

a javaslatban foglaltakkal egyetért.”

21. §

A Kultv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(2) A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami fel-

adatokhoz a központi költségvetés hozzájárul:

a) a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak

esetében – a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kivételével –

a fenntartó fejezeti költségvetésében,

b) a megyei és a fõvárosi könyvtári feladatok támogatá-

sához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,

c) a települési önkormányzatok által kötelezõ feladat-

ként biztosított nyilvános könyvtári ellátás biztosításához

a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,

d) a kistelepülések által igénybe vehetõ megyei könyv-

tári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok

költségvetési fejezetében,

e) a települési önkormányzatok által mûködtetett könyv-

tárak állománygyarapítási kereteinek érdekeltségnövelõ tá-

mogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési fejeze-

tében.”

22. §

A Kultv. 76. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egé-

szül ki:

(Ennek formái különösen:)

„i) a települési könyvtár, valamint a település közigaz-

gatási területén lévõ muzeális intézmény közmûvelõdési

tevékenységének támogatása.”

23. §

A Kultv. IV. RÉSZ III. Fejezete helyébe a következõ fe-

jezet lép:

„III. FEJEZET

A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

A TERÜLETI, FÕVÁROSI KÖZMÛVELÕDÉSI

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

84. § (1) A települési önkormányzatok, a fõvárosban

a kerületi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányza-

tok, a közmûvelõdési intézmények, szervezetek és közös-

ségek részére, mûvelõdési céljaik megvalósítása, közmû-

velõdési tevékenységük elõsegítése és fejlesztése érdeké-

ben, a miniszter a megyék, a fõvárosi önkormányzat a

fõváros területén (a továbbiakban együtt: területi szint)

23. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3569



a közmûvelõdési támogatások koordinálásában részt vevõ,

közmûvelõdési szakmai szolgáltató szervezet mûködésé-

rõl gondoskodik.

(2) A miniszter és a fõvárosi önkormányzat számára az e

törvény szerinti területi szintû közmûvelõdési szakmai szol-

gáltatás megszervezése és mûködési feltételeinek biztosítá-

sa kötelezõ feladat.

85. § (1) A területi szintû közmûvelõdési szakmai szol-

gáltatás keretében ellátandó feladatok:

a) területi szintû közmûvelõdési tevékenységek szerve-

zése, támogatása, a közmûvelõdési feladatellátás, a köz-

mûvelõdési intézmények és a közösségi színterek mûkö-

désének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a

közmûvelõdés minõségbiztosítási, -fejlesztési rendszere

mûködésének segítése,

b) együttmûködés az országos, a hazai és a nemzetközi

szakmai szervezetekkel,

c) a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban

közmûvelõdési tevékenységgel összefüggõ elemzések és

fejlesztõ programok készítése és hasznosítása, szakmai

mûhelyek mûködtetése, innovatív kezdeményezések tá-

mogatása, közremûködés a kulturális alapú gazdaságfej-

lesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások fej-

lesztésével,

d) a területi szintû amatõr mûvészeti, népmûvészeti, ha-

gyományõrzõ tevékenységek megõrzésének és fejleszté-

sének, a népi iparmûvészet, az élethosszig tartó tanulás,

a tanórán kívüli nevelés, a felnõttképzés, az ismeretterjesz-

tés, a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti ku-

tatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a nép-

fõiskolai mozgalom szakmai támogatása,

e) közmûvelõdési információs szolgáltatás nyújtása, te-

matikus adatbázisok létrehozása és mûködtetése, részvétel

az országos információs adatbázis mûködtetésében és a

közmûvelõdési statisztikai adatgyûjtésben,

f) a területi szintû értéktárak összeállításának módszer-

tani segítése, területi kulturális regiszter gondozása, az

adott terület és a fõváros szellemi, tárgyi, természeti kultu-

rális örökségének, környezeti, mûvészeti, közmûvelõdési

sajátosságainak bemutatása, közremûködés digitális archí-

vum mûködtetésében,

g) a közmûvelõdési tevékenységek szervezõinek, veze-

tõinek szakmai képzése és továbbképzése, szakkiadvá-

nyok megjelentetése.

(2) A fõvárosi közmûvelõdési szakmai szolgáltató szer-

vezet együttmûködik az országos közmûvelõdési szakmai

szolgáltatást biztosító szervvel.

86. § Budapest Fõváros Önkormányzata a 85. § alapján

rendeletben határozza meg:

a) a fõvárosi közmûvelõdési szakmai szolgáltató felada-

tait, intézményi szervezeti kereteit, formáit, költségvetési

támogatását,

b) a szakmai szolgáltatások díjköteles és díjmentességi

körét.

Az országos közmûvelõdési szakmai szolgáltatás

87. § Az országos szinten mûködõ, a területi közmûve-

lõdési támogatások koordinálásában is részt vevõ közmû-

velõdési szakmai szolgáltató szerv a helyi közmûvelõdési

tevékenységek és a területi, fõvárosi feladatok segítése,

fejlesztése érdekében közmûvelõdési szakmai szolgálta-

tást biztosít.”

24. §

A Kultv. V. RÉSZ címe helyébe a következõ cím lép, és

a következõ 91/A. §-sal egészül ki:

„A muzeális intézményekkel és a levéltárakkal, a nyil-

vános könyvtári ellátással, a közmûvelõdéssel kapcsolatos

közös szabályok, központi költségvetési források

91/A. § (1) A tizenötezer fõ alatti lakosságszámú telepü-

léseken – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül – a telepü-

lési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános

könyvtári ellátás biztosításával és a közmûvelõdés támo-

gatásával összefüggõ feladatait közös szervezetben láthat-

ja el.

(2) A megyei hatókörû városi múzeumok és a megyei

könyvtárak által végzett, e törvényben meghatározott álla-

mi feladatok támogatásának összegét a központi költség-

vetésrõl szóló törvény intézményekre lebontva határozza

meg.”

25. §

A Kultv. 98. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 37/A. §-ban és a 42. §-ban foglaltakat a miniszter

2013. április 1-jétõl ellenõrzi a szakfelügyelet útján.”

26. §

(1) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal

egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-

bályozza)

„c) a közmûvelõdési intézmények mûködésének szak-

mai, személyi és infrastrukturális feltételeit,”

(2) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következõ n) ponttal

egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-

bályozza)

„n) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mûkö-

dését,”

(3) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következõ z) ponttal

egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben sza-

bályozza)

„z) az országos múzeumok, az országos szakmúzeu-

mok, a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak

kiemelt feladatait.”
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27. §

(1) A Kultv. 1. számú melléklet t) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„t) Múzeumi küldetésnyilatkozat: a múzeumok szakmai

tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely az

e törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdeké-

ben a gyûjtemények, valamint a szakmai és tárgyi infra-

struktúra alapján rögzíti a múzeum belsõ és külsõ adottsá-

gait, továbbá ennek alapján kijelöli helyi társadalmi sze-

repvállalásának stratégiai céljait.”

(2) A Kultv. 1. számú melléklete a következõ y) és

z) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„y) Tagintézmény: muzeális intézmény szervezeti egy-

ségeként mûködõ, önálló mûködési engedéllyel rendelke-

zõ muzeális intézmény.

z) Megyei hatókörû muzeális intézmény: a települési

szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére,

valamint a megyében lévõ megyei jogú városok közigaz-

gatási területére kiterjedõ feladatokat ellátó muzeális in-

tézmény.”

(3) A Kultv. 3. számú melléklete helyébe e törvény

1. melléklete lép.

28. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben sza-

bályozza az e törvény alapján a megyei intézményfenntar-

tó központok fenntartásából a települési önkormányzatok

fenntartásába kerülõ intézmények átadás-átvételi eljárásá-

ra, valamint a feladat ellátásához szükséges vagyon átadá-

sára vonatkozó szabályokat.

29. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1–28. § és a 31–33. § 2013. január 1-jén lép ha-

tályba.

30. §

(1) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartás-

ba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétõl a feladat

ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénz-

ügyi feltételek egyidejû átadásával a megyeszékhely me-

gyei jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Ön-

kormányzata – fenntartásába és a feladat ellátását köz-

vetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak

– beleértve az állomány nyilvántartásban szereplõ könyv-

tári dokumentumokat is – térítésmentesen a fenntartó ön-

kormányzat tulajdonába kerülnek. A tulajdonváltozásra

vonatkozó szerzõdést a magyar állam nevében a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-

saság köti meg.

(2) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba

került megyeszékhely megyei jogú városok területén lévõ

megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei

jogú városok területén lévõ tagintézményei 2013. január

1-jétõl a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi,

tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával a megye-

székhely megyei jogú városok – Pest megyében Szentendre

Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megyében

Tata Város Önkormányzata – fenntartásába kerülnek.

(3) Azok a – nem megyeszékhely megyei jogú város

területén lévõ – muzeális intézmények, amelyek 2012.

december 31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintéz-

ményeként mûködtek, 2013. január 1-jétõl a feladat ellátá-

sához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi fel-

tételek egyidejû átadásával a mûködési engedélyükben

meghatározott székhely szerint illetékes települési önkor-

mányzatok fenntartásába kerülnek.

(4) A megyei intézményfenntartó központok helyébe az

átvett vagyonnal, illetõleg intézményekkel kapcsolatos jog-

viszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követõen általá-

nos és egyetemleges jogutódként az új fenntartók lépnek.

(5) A megyei intézményfenntartó központok fenntartá-

sában levõ intézmények települési önkormányzatok fenn-

tartásába történõ átadását rögzítõ megállapodást 2012. de-

cember 15-ig kell megkötni.

(6) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása az intéz-

mények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszo-

nyából vagy munkaviszonyából származó jogokat és köte-

lezettségeket nem érinti.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározottakat az álta-

lános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutód-

lással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az

Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

31. §

A 11. § és a 21. § az Európai Bizottság N 357/2007. szá-

mú határozatának (HL C 87, 2008.4.8. 1. o.) hatálya alá

tartozó támogatást tartalmaz.

32. §

A Kultv.

a) 3. §-ában a „helyi önkormányzati” szövegrész helyé-

be a „települési önkormányzati”,

b) 4. § a) pontjában a „kulturális örökség javait” szöveg-

rész helyébe a „kulturális javakat”,

c) 55. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilatkozatban”

szövegrész helyébe a „küldetésnyilatkozatban”,
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d) 74. § nyitó szövegrészében az „o) pontjában” szöveg-

rész helyébe a „p) pontjában”,

e) 95/B. § (6) bekezdésében az „Önállóan mûködõ és

gazdálkodó” szövegrész helyébe az „Az országos és a me-

gyei hatókörû muzeális intézmény, valamint országos vagy

megyei könyvtár”,

f) 95/B. § (9) bekezdésében az „Az önállóan mûködõ és

gazdálkodó” szövegrész helyébe az „Az országos és a me-

gyei hatókörû muzeális intézmény, valamint országos vagy

megyei könyvtár”,

g) 95/B. § (7) bekezdésében a „miniszter által külön

jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált ve-

zetõi ismereteket nyújtó tanfolyam” szövegrész helyébe

a „miniszter által külön jogszabályban meghatározottak

szerint akkreditált, vezetõi ismereteket nyújtó tanfo-

lyam”

szöveg lép.

33. §

Hatályát veszti a Kultv.

a) 38. § (1) és (2) bekezdése,

b) 43. §-át megelõzõen a „Múzeumok szakmai besoro-

lása” alcím címe,

c) 48. § (4) bekezdése,

d) II. RÉSZ VII. fejezete és 52. §-a,

e) 54. § (2) bekezdés második mondata,

f) 90. §-ában a „normatív” szövegrész,

g) 100. § (1) bekezdés a) pontjában a „tanácsadó és”

szöv egrész, valamint

h) 100. § (3) bekezdés i) pontjában „a muzeális intézmé-

nyek szakmai normatíváit,” szövegrész.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelete

a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek

diákkedvezményeirõl szóló

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

és a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény pedagógusokat

és oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a szomszédos államokban élõ magyarokról

szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjá-

ban,

a 2. alcím tekintetében a szomszédos államokban élõ

magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) be-

kezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladat-

körében eljárva a következõket rendeli el:

1. A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek

diákkedvezményeirõl szóló

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek

diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (1a) be-

kezdéssel egészül ki:

„(1a) A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények

nemzetközi szerzõdés alapján megilletik azt a személyt
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is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatá-

si intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar

nyelven tanul, továbbá azt a hallgatót, aki a szomszédos

állam felsõoktatási intézményében magyar nyelven

vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat.

A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza

meg.”

2. §

Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-

kezés lép:

„(1) A diákkedvezményekre való jogosultság megálla-

pítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a ha-

táron túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton vagy

meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormány-

hivatalnál nyújthatja be. Kormányhivatalnál történõ be-

nyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul

továbbítja a külképviseletnek.”

3. §

(1) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(4) Az elbíráló hatóság a kérelemmel kapcsolatos dön-

tését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá

megérkezését követõ naptól számított huszonegy napon

belül hozza meg.”

(2) Az R1. 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a határon túli tanuló, hallgató rendelkezésre bo-

csátja telefonos elérhetõségét, illetve elektronikus levélcí-

mét, a külképviselet

a) a kérelem elbíráló hatósághoz történõ elektronikus

továbbításáról,

b) a kérelemmel kapcsolatos, a kormányhivatal által ho-

zott döntésrõl,

c) a hiánypótlási felhívás megküldésérõl, valamint

d) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartal-

mazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról

értesíti.”

4. §

(1) Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép, egyidejûleg a következõ (1a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1) A kedvezményekre való jogosultság kormányhi-

vatal által történõ megállapítását követõen a kormányhi-

vatal, vagy a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre

való jogosultságot az érvényesítõ matricának a kérelme-

zõ Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe tör-

ténõ beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfü-

zet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében a melléklet-

ben megjelölt kormányhivatal és a külképviselet elõtt a

tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képvise-

lõje vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás so-

rán a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is

megküldhetõ a külképviseletnek. A bejegyzés megtör-

téntét a jogosult az erre a célra rendszeresített, a 16. §

(2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány aláírásával

igazolja.

(1a) A határon túli tanuló, hallgató a kérelemben vagy

az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet,

hogy részére a külképviselet a „Magyar igazolványt”

vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság be-

jegyzését követõen postán kézbesítse. A bejegyzés meg-

történtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény

igazolja.”

(2) Az R1. 21. § (3) bekezdése a következõ mondattal

egészül ki:

„A készítõ az érvényesítõ matricát tartalmazó postai

csomaghoz a 16. § (2) bekezdés a) és c) pontjában megha-

tározott nyomtatványt mellékel matricánként két példány-

ban.”

5. §

Az R1. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § E rendeletnek a szomszédos államokban élõ

magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá

tartozó személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001.

(XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban

élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagó-

gusokat és oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtá-

sáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosí-

tásáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: R.) 1. és 2. §-ával, 3. § (2) bekezdésével,

valamint 4–6. §-ával megállapított rendelkezéseit – az R.

hatályba lépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is al-

kalmazni kell.”

6. §

Hatályát veszti az R1. 14/A. § (1) és (3) bekezdése, vala-

mint 19. §-a.

2. A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény pedagógusokat

és oktatókat érintõ rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm.

rendelet módosítása

7. §

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
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rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmezõ

lakóhelye szerinti államban mûködõ magyar diplomáciai

és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) iga-

zolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkavi-

szonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-

ról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet

szakmai tájékoztatást kérhet az oktatásért felelõs miniszter

által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól (a to-

vábbiakban: Hivatal), a Balassi Intézettõl, illetve határon

túli szakértõi szervezetektõl.”

8. §

Az R2. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, óvodai,

alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézményben tanító

pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagó-

gus és oktató) kedvezményeit a „Magyar igazolvány”,

a „Magyar hozzátartozói igazolvány” (a továbbiakban:

„Magyar igazolvány”), illetve a pótfüzetbe történõ bejegy-

zés igazolja.

(2) A Szátv. 11–12. §-ában biztosított kedvezmények

nemzetközi szerzõdés alapján megilletik azt a személyt is,

aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- vagy felsõ-

fokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a ma-

gyar kultúra tárgyában oktat.”

9. §

Az R2. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-

kezés lép:

„(2) A kedvezményre való jogosultságot a külképviselet

igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkavi-

szonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-

ról szóló igazolás alapján. A jogosultság megállapításához

az (1) bekezdésben meghatározott személynek igazolnia

kell, hogy rendelkezik a 18. § (7) bekezdésében meghatá-

rozott végzettséggel. Kétség esetén a külképviselet szak-

mai tájékoztatást kérhet az oktatásért felelõs miniszter ál-

tal vezetett minisztériumtól, a Hivataltól, a Balassi Intézet-

tõl, illetve határon túli szakértõi szervezetektõl.”

10. §

(1) Az R2. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jo-

gosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre in-

dul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személye-

sen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképvise-

leten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be. Kormány-

hivatalnál történõ benyújtás esetén a kormányhivatal a ké-

relmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.”

(2) Az R2. 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elbíráló hatóság a kérelemmel kapcsolatos dön-

tését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá

megérkezését követõ naptól számított huszonegy napon

belül hozza meg.”

(3) Az R2. 18. § (7) és (8) bekezdése helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:

„(7) A határon túli pedagógus a kedvezményekre való

jogosultságot a pedagógus, tanítói, óvópedagógus munka-

kör betöltését hitelt érdemlõen igazoló okirattal, különö-

sen a munkáltató errõl szóló igazolásával igazolhatja.

(8) A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosult-

ságot olyan okirattal igazolhatja, amely hitelt érdemlõen bi-

zonyítja, hogy a kérelmezõ felsõoktatási intézménnyel okta-

tási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy meg-

bízási jogviszonyban áll.”

(4) Az R2. 18. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha a határon túli pedagógus, oktató rendelkezésre

bocsátja telefonos elérhetõségét, illetve elektronikus le-

vélcímét, a külképviselet

a) a kérelem elbíráló hatósághoz történõ elektronikus

továbbításáról,

b) a kérelemmel kapcsolatos, a kormányhivatal által ho-

zott döntésrõl,

c) a hiánypótlási felhívás megküldésérõl, valamint

d) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartal-

mazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról

értesíti.”

11. §

Az R2. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (1) A kedvezményekre való jogosultság kormány-

hivatal által történõ megállapítását követõen a kormányhi-

vatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot, az ér-

vényesítõ matricának a kérelmezõ „Magyar igazolványá-

ba”, illetve annak pótfüzetébe történõ beragasztásával és a

„Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A be-

jegyzés érdekében az 1. mellékletben megjelölt kormány-

hivatal és a külképviselet elõtt a határon túli pedagógus,

illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján jár-

hat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pót-

füzet postai úton is megküldhetõ a külképviseletnek. A be-

jegyzés megtörténtét a jogosult az erre a célra rendszeresí-

tett nyomtatvány aláírásával igazolja.

(2) A határon túli pedagógus, oktató a kérelemben

vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendel-

kezhet, hogy részére a külképviselet a „Magyar igazol-

ványt” vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosult-

ság bejegyzését követõen postán kézbesítse. A bejegyzés

megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a térti-

vevény igazolja.”
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12. §

Az R2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. §

Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében az „alap- és középfokú oktatá-

si intézményben tanító pedagógus” szövegrész helyébe

az „óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben ta-

nító pedagógus”,

b) 12. § (1) bekezdésében a „szomszédos állam alap-

vagy középfokú oktatási intézményében” szövegrész he-

lyébe a „szomszédos állam óvodai, alap- vagy középfokú

oktatási intézményében”

szöveg lép.

14. §

Az R2. a következõ 27. §-sal egészül ki:

„27. § E rendeletnek a szomszédos államokban élõ ma-

gyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó

személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.)

Korm. rendelet és a szomszédos államokban élõ magyarok-

ról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktató-

kat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.

(XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012.

(X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7–9. §-ával,

10. § (1), (3) és (4) bekezdésével, valamint 11–15. §-ával

megállapított rendelkezéseit – az R. hatályba lépésekor fo-

lyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

15. §

Hatályát veszti az R2. 12. § (3) bekezdése, valamint 16. §

(1) és (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végzõ területi államigazgatási szervei

A B C

1 A fõvárosi és megyei kormányhivatal megnevezése Székhelye Érintett kör

2 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban

lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

3 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban

lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

4 Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel

rendelkezõ jogosultak

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ

jogosultak

6 Fõvárosi Kormányhivatal Budapest Jogosultak a lakóhelyüktõl függetlenül

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkezõ

jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

9 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

10 Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ

jogosultak

11 Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban

lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

12 Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban

lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

13 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ

jogosultak

14 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ

jogosultak



HATÁROZATOK

A köztársasági elnök

292/2012. (X. 31.) KE határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, va-

lamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény

18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesz-

tésére –

világszerte nagyra becsült elõadó-mûvészetéért, a roma

kultúra ápolásáért, valamint a hátrányos helyzetû tehetsé-

ges roma fiatalok támogatása és oktatása érdekében vég-

zett sokoldalú tevékenysége elismeréseként

Snétberger Ferenc Liszt Ferenc-díjas gitármûvész, ze-

neszerzõ részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcban ját-

szott kiemelkedõ szerepe és a külföldi magyar emigráció

összefogása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Dobszay János, a Zürichi Magyar Egyesület volt el-

nöke részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2012. október 8.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. október 10.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05856/2012.

A Kormány 1459/2012. (X. 19.) Korm. határozata

a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

megszüntetésérõl

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo-

sításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése,

továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és

alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl

szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt fe-

lülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges in-

tézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

(a továbbiakban: Korm. határozat) 4.22. pontja alapján a

következõket határozza el:

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a közigazgatási

és igazságügyi miniszter az emberi erõforrások minisz-

tere mint alapító megbízásából a Fõvárosi Törvényszék-

nél kezdeményezze a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési

Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) megszün-

tetését, tekintettel arra, hogy az Alapítvány céljainak

megvalósítása, feladatának további ellátása a Magyar

Mûvészeti Akadémia útján hatékonyabban megvalósít-

ható.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. május 31.

2. A Kormány felhívja az emberi erõforrások minisz-

terét, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter

bevonásával biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûné-

se napjával mint mérlegfordulónappal elkészítésre ke-

rüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti

egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyv-

vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti be-

számolója.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. május 31.

3. A Korm. határozat 3.2. pontjában az „a nemzeti erõ-

forrás miniszterrel” szövegrész helyébe az „az emberi erõ-

források miniszterével” szöveg, 4. pontjában a „2011. de-

cember 31.” szövegrész helyébe a „2013. május 31.” szö-

veg, 5.2. pontjában az „a nemzeti erõforrás minisztert”

szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások miniszterét”

szöveg, 9.5. pontjában az „a nemzeti erõforrás minisztert”

szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások miniszterét”

szöveg lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatály-

ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Mûvészeti és Sza-

badmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl szóló

1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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UTASÍTÁS

Az emberi erõforrások minisztere

14/2012. (X. 18.) EMMI utasítása

miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-

mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §

(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi

utasítást adom ki:

1. §

A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján az új nem-

zeti közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójával kap-

csolatos feladatok ellátására 2012. szeptember 15-tõl

2013. március 14-ig dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá

nevezem ki.

2. §

A miniszteri biztos feladatköre: a budapesti Ötvenhato-

sok terén kialakítandó új, nemzeti közgyûjteményi épület-

együttes koncepciójának kidolgozása, megvalósításának

és építészeti tervpályázati elõkészítése, kiemelt figyelem-

mel a Szépmûvészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galé-

ria gyûjteményeinek újraegyesítésére.

3. §

A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erõforrá-

sok minisztere a kultúráért felelõs államtitkár útján irá-

nyítja.

4. §

A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszteri Kabine-

ten mûködõ titkárság segíti.

5. §

A miniszteri biztost a tevékenység ellátásáért a Ksztv.

38. § (7) bekezdése és (10) bekezdés a) pontja alapján ha-

vonta 500 000 Ft összegû díjazás illeti meg.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,

rendelkezéseit 2012. szeptember 15. napjától alkalmazni

kell.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere
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KÖZLEMÉNYEK

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottságának közleménye

a 2012. október 16-án habilitált doktori címet szerzettekrõl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljá-

rások eredményeként habilitált doktor címet nyert el:

Filozófiai tudományok

Mogyoródi Emese egyetemi docens (SZTE)

Informatikai tudományok

Horváth Zoltán egyetemi docens (SZIE)

Varga László Zsolt egyetemi adjunktus (ELTE)

Irodalomtudományok

Fûzfa Balázs Ottó egyetemi docens (NYME)

Nagy András egyetemi docens (Pannon Egyetem)

Nyusztay Iván egyetemi adjunktus (KGRE)

Kémiai tudományok

Varga Imre egyetemi adjunktus (ELTE)

Környezettudományok

Szabó Csaba egyetemi docens (ELTE)

Neveléstudományok

Wein Csizér Katalin egyetemi adjunktus (ELTE)

Nyelvtudományok

Erb Mária egyetemi docens (ELTE)

Gerner Zsuzsanna egyetemi docens (PTE)

Gernicskó István oktató rektorhelyettes, PhD (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola)

Pszichológiai tudományok

F. Lassú Zsuzsa fõiskolai docens (ELTE)
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Az Emberi Erõforrások Minisztériuma felhívása

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetõi munkaköreinek betöltésére

I.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma állást hirdet

a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

elnöke munkakör betöltésére.

A hirdetés kiírója: az emberi erõforrások minisztere

A közszolgálati jogviszony jellege: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitká-

rok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 72. §-ában meghatározott központi hivatal vezetõje, kormánytisztviselõi

jogviszony.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû, 6 hónap próbaidõ kikötése mellett.

A foglalkoztatás jellege: vezetõi kinevezés, teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest.

A munkakör betölthetõ: leghamarabb 2013. január 1-jétõl.

A munkakörbe tartozó fõbb tevékenységi körök:

a) vezeti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségve-

tési szerv vezetõjének hatáskörébe utalt feladatokat és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot,

b) biztosítja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásának szakmai feltételeit,

c) elkészíti és az emberi erõforrások minisztere részére megküldi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerve-

zeti és mûködési szabályzatát,

d) gondoskodik a jogszabályokban elõírt belsõ szabályzatok elkészítésérõl,

e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tevékenységérõl a felügyeleti szerv által elõírt idõszakonként, de leg-

alább évente beszámolót készít,

f) a költségvetési szerv vezetõjeként gondoskodik a belsõ kontrollrendszer létrehozásáról, mûködtetésérõl és fejlesz-

tésérõl, valamint a belsõ ellenõrzés kialakításáról és megfelelõ mûködtetésérõl,

g) munkáltatói jogokat gyakorol a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kormánytisztviselõi, kormányzati ügy-

kezelõi, munkavállalói és – a kinevezés, felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés

kiszabása kivételével – a területi szervezeti egységek vezetõi felett.

Illetmény és juttatások: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-

sáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ában meghatározottak az irányadók.

Képzettségi elõírás: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet értelmében:

– aki központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább tízéves vezetõi gyakorlattal,

– pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával,

– a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti egyetemi szintû pe-

dagógus szakképzettséggel rendelkezik,

– szerepel az országos közoktatási szakértõi névjegyzéken tanügy-igazgatási szakterületen.

Elbírálásnál elõnyt jelent:

– igazolt közoktatás-szervezõi gyakorlat,

– intézményfenntartói feladatokban szerzett tapasztalat.

Számítógépes ismeret:

Számítógépes irodai szoftverek és alkalmazások ismerete: Windows, Word, Excel, Outlook stb.
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Elvárt kompetenciák:

Magas fokú vezetõi készségek, rendszerszerû látásmód, kiemelkedõ szervezési készségek, kiváló kommunikációs

készség, csapatmunkára való alkalmasság, terhelhetõség, megbízhatóság.

Alkalmazási feltételek:

– magyar állampolgárság,

– a büntetlen elõélet igazolása erkölcsi bizonyítvánnyal, mely tartalmazza, hogy a betöltendõ munkakör ellátásához

szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Benyújtandó okiratok:

– kinevezési feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,

– részletes szakmai önéletrajz,

– a vezetõi készségeket és kompetenciákat is bemutató motivációs levél,

– referenciaigazolás/ajánlások.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. december 10.

Benyújtásának módja: elektronikusan és postai küldeményként is.

Elektronikus benyújtás esetén:

– a kijelölt munkatárs neve: dr. Fekete Borbála,

– a kijelölt munkatárs e-mail címe: borbala.fekete@emmi.gov.hu

Postai küldeményként:

Emberi Erõforrások Minisztériuma („KIK” jelige)

– címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14., Oktatási Ügyekért Felelõs Államtitkárság Kabinet.

Az elbírálás módja, rendje: a benyújtott, formailag érvényes pályázók személyes meghallgatáson is részt vesznek.

Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2012. december 30.

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: a munkáltató honlapjának címe www.kormany.hu, Oktatási és Kulturális

Közlöny

II.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma állást hirdet

a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

gazdasági elnökhelyettese munkakör betöltésére

A hirdetés kiírója: az emberi erõforrások minisztere.

A közszolgálati jogviszony jellege: kormányzati szolgálati jogviszony, a központi hivatal vezetõjének helyettese.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû, 6 hónap próbaidõ kikötése mellett.

A foglalkoztatás jellege: vezetõi kinevezés, teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest.

A munkakör betölthetõ: leghamarabb 2013. január 1-jétõl.

A munkakörbe tartozó fõbb tevékenységi körök:

– irányítja és ellenõrzi a gazdasági szervezetet,

– felelõs az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) és

(9) bekezdésében és a 10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért,

– a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségve-

tési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással

kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs alkalmazottaknak iránymutatást ad,
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– az elnökhelyettes ellátja a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, az Intézményfenntartó Központ Kiadmányozási

és Helyettesítési Szabályzatban, más belsõ szabályzatban, a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat,

– távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.

Illetmény és juttatások: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-

sáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (8) bekezdésében meghatározottak az irányadók.

Képzettségi elõírás: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

12. § alapján:

– a gazdasági vezetõnek a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel vagy a felsõoktatásban szerzett

egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel kell rendelkeznie,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a

számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és ren-

delkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Elbírálásnál elõnyt jelent:

– igazolt közoktatás-szervezõi gyakorlat,

– intézményfenntartói feladatokban szerzett tapasztalat.

Számítógépes ismeret: számítógépes irodai szoftverek és alkalmazások ismerete: Windows, Word, Excel, Outlook stb.

Elvárt kompetenciák:

Magas fokú vezetõi készségek, rendszerszerû látásmód, kiemelkedõ szervezési készségek, kiváló kommunikációs

készség, csapatmunkára való alkalmasság, terhelhetõség, megbízhatóság.

Alkalmazási feltételek:

– magyar állampolgárság,

– a büntetlen elõélet igazolása erkölcsi bizonyítvánnyal, mely tartalmazza, hogy a betöltendõ munkakör ellátásához

szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Benyújtandó okiratok:

– kinevezési feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,

– részletes szakmai önéletrajz,

– a vezetõi készségeket és kompetenciákat is bemutató motivációs levél,

– referenciaigazolás/ajánlások.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. december 10.

Benyújtásának módja: elektronikusan és postai küldeményként is.

Elektronikus benyújtás esetén

– a kijelölt munkatárs neve: dr. Fekete Borbála,

– a kijelölt munkatárs e-mail címe: borbala.fekete@emmi.gov.hu

Postai küldeményként:

Emberi Erõforrások Minisztériuma („KIK” jelige)

– címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14., Oktatási Ügyekért Felelõs Államtitkárság Kabinet.

Az elbírálás módja, rendje: a jelen hirdetésben meghatározottaknak megfelelõen benyújtott dokumentáció esetén a je-

lentkezõ személyes meghallgatáson vesz részt.

Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2012. december 30.

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: a munkáltató honlapjának címe www.kormany.hu, Oktatási és Kulturális

Közlöny.

Dr. Hoffmann Rózsa s. k.,

oktatásért felelõs államtitkár
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Az Emberi Erõforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjá-

ban foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi alapító okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv

1.1. neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1.2. rövidített neve: KIK

1.3. idegen nyelvû elnevezése:

Klebelsberg Institution Maintenance Centre (angol nyelven)

Klebelsberg Zentrale für Institutionshaltung (német nyelven)

Klebelsberg Centre Maintenance des Institutions (francia nyelven)

2. A költségvetési szerv székhelye:

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:

Az alapító szerv: Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.)

Az alapítás dátuma: 2012. szeptember 1.

4. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:

Emberi Erõforrások Minisztériuma

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolását tekintve önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

6. A költségvetési szervnek jogelõdje nincs.

7. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet.

8. A költségvetési szerv jogállása:

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 72. §-a szerinti, kormányrendelet által létrehozott és az oktatásért felelõs miniszter irányítása alatt

mûködõ központi hivatal.

9. A költségvetési szerv illetékessége:

Országos; a tankerületek és a megyeközponti tankerületek illetékességét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-

ról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szabályozzák.

10. A költségvetési szerv közfeladata:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározottak

szerint részvétel az állami köznevelési feladatellátásban, fenntartói feladatok ellátása.

11. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása:

841211 Oktatás igazgatása

12. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

811000 Építményüzemeltetés

841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
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13. Vállalkozási tevékenysége:

Vállalkozási tevékenységébõl eredõ kiadások mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási

elõirányzatának 10%-át.

14. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetõje az elnök, akit az oktatásért felelõs miniszter nevez ki határozatlan idõtartamra. Az elnö-

köt az oktatásért felelõs miniszter menti fel, valamint gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

Az elnök helyettese a gazdasági elnökhelyettes. A gazdasági elnökhelyettest az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés szerint az oktatásért felelõs miniszter nevezi ki,

menti fel, állapítja meg az illetményét. Az egyéb munkáltatói jogokat a gazdasági elnökhelyettes fölött az elnök gya-

korolja.

15. A költségvetési szerv a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok:

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi

I. törvény rendelkezései az irányadók, illetve egyéb foglalkoztatási jogviszony (pl. megbízási jogviszony) is létrejöhet a

Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. IV. törvény szabályai szerint.

16. Záró rendelkezések:

16.1. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és

Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a költségvetési szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 na-

pon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszti az oktatásért felelõs miniszter részére.

16.2. Jelen alapító okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba

Budapest, 2012. augusztus 31.

35823-7/2012.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere

A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 8. §-ában és az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 5. §-ában foglaltak végrehajtá-

sára, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 51. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, továbbá a muzeális intézményekrõl, a nyil-

vános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra tekintettel, a Ludwig Mú-

zeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum központi költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom és fogla-

lom egységes szerkezetbe:

I.

Általános rendelkezések

1. A költségvetési szerv

1.1. neve: Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum

1.2. hivatalos neve: Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum

1.3. rövidített neve: Ludwig Múzeum
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1.4. idegen nyelvû elnevezése:

angol nyelven: Ludwig Museum – Museum of Contemporary art

német nyelven: Ludwig Museum – Museum für Zeitgenössische Kunst

orosz nyelven: ����� ��. 	�
��� – ����� ������������ �������

2. Székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó

4. Szakmai besorolása: országos szakmúzeum

5. A létrehozásról rendelkezõ jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: a Honfoglalás 1100. éves évfordulójának

ünnepségsorozatához kapcsolódó kulturális kezdeményezésekrõl szóló 1010/1996. (II. 14.) Korm. határozat;

Mûködését meghatározó jogszabály: a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdés-

rõl szóló 1997. évi CXL. törvény.

6. Mûködési köre: országos

– Gyûjtõköre kiterjed a magyar és egyetemes mûvészet alkotásaira az 1960-as évektõl

– Gyûjtõköre az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a

szomszédos országok, sõt a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek.

7. Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erõforrások Minisztériuma, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: örökségvédelem – múzeumi tevékenység a muzeális intézményekrõl, a

nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 38. és 42. §-a értelmében.

II.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum alap- és vállalkozási tevékenysége

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége

– A gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó

kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvá-

sa és védelme; továbbá tudományos feldolgozás, a tudományos eredmények közzététele.

– Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-

giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körû hozzá-

férés érdekében szolgálni a társadalom mûvelõdését, a formális és nem formális oktatás céljait, és a szabadidõ hasz-

nos eltöltésének lehetõségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

– A gyûjtõkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos módszertani kutató- és publiká-

ciós munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.

– Részvétel a gyûjtõkörébe tartozó témákkal összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-

képzésben és továbbképzésben.

– Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.

– Alaptevékenységéhez kapcsolódó nyilvános szakkönyvtár mûködtetése, az intézmény Szervezeti és Mûködési

Szabályzata szerint.

– Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése

alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevé-

kenység.

Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:

– A magyar és nemzetközi kortárs képzõmûvészet törekvéseinek párhuzamos bemutatása, a kortárs magyar képzõ-

mûvészet nemzetközi kontextusba helyezése, külföldi példák közvetítése.
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– Módszertani központként ellátja a kortárs képzõmûvészet bemutatásával, értelmezésével és a közönség felé történõ

közvetítésével összefüggõ szakmai tevékenység országos szintû koordinációját, különös tekintettel a kortárs mûvé-

szettel foglalkozó múzeumi szakemberek képzésére és továbbképzésére.

– Rezidenciaprogram mûködtetése.

– Az intézmény gyûjtõköréhez kapcsolódóan társmûvészeti programok szervezése és befogadása.

A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû

tevékenységeket is.

2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A vállalkozási tevékenységbõl származó éves kiadás arányának felsõ határa a szerv módosított kiadási elõirányzatá-

nak 15%-a.

3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

581100 Könyvkiadás

581900 Egyéb kiadói tevékenység

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

854212 Szakirányú továbbképzés

855200 Kulturális képzés

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M. n. s. egyéb felnõttoktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

4. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység

III.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum mûködése

1. A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum élén az igazgató áll, akit – pályázat alapján – az emberi erõforrá-

sok minisztere (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján ha-

tározott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette

a munkáltatói jogokat.

2. Az igazgató munkáját gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Áht. 9. § (1) bekezdésének c) pontja, vala-

mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a miniszter – az igazgató javaslatára – pá-

lyázat útján határozott idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), és gya-

korolja felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja felette.

Az igazgató-helyetteseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján,

határozott idõre az igazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és vonja vissza megbízásukat (szükség esetén neve-

zi ki és menti fel õket), valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum alkalmazottai a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.

(XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak.
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4. A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti

feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szerve-

zeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum

köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül

elkészíteni és a miniszternek jóváhagyás céljából felterjeszteni.

IV.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Ludwig

Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum 2010. november 2-án kelt, OK-6853-7/2010. iktatószámú alapító okirata

hatályát veszti.

Budapest, 2012. június 22.

24703/2012.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában és az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §-ában foglaltak végrehajtá-

sára, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 51. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és

a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján, az 1723-ban alapított Magyar Országos

Levéltár központi költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom és foglalom egységes szerkezetbe:

I.

Általános rendelkezések

1. A költségvetési szerv:

1.1. neve: Magyar Nemzeti Levéltár

1.2. hivatalos neve: Magyar Nemzeti Levéltár

1.3. rövidített neve: MNL

1.4. idegen nyelvû elnevezése:

Angolul: National Archives of Hungary

Németül: Ungarisches Nationalarchiv

2. Székhelye: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó.

Külön megállapodás alapján ellátja a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár önállóan mûködõ

költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági tevékenységét.

4. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: országos levéltár felállításáról, s mások leveleinek a királyi kamarákból,

s a szent Mártonról nevezett szent-pannonhalmi conventbõl és Erdélybõl visszavételérõl szóló 1723. évi XLV. Törvény-

cikk.

A mûködését meghatározó jogszabály a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló

1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.).
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5. Mûködési köre: országos

Illetékességbõl átveszi az Ltv. 17. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés d), e) és h) pontjaiban meghatározott hazai

köziratokat, gyûjti a magániratokat és a külföldön fellelt magyar vonatkozású (hungarika) levéltári anyagot.

6. Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erõforrások Minisztériuma

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

7. Az intézmény mûködési helye:

A Magyar Nemzeti Levéltár központi szervezeti egységgel és megyei szervezeti egységekkel rendelkezik.

Telephelyek, a Magyar Nemzeti Levéltár központi és megyei szervezeti egységei:

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

1014 Budapest, Hess András tér 5.

1014 Budapest, Úri u. 54–56.

1037 Budapest, Lángliliom u. 4.

Baranya megye: Baranya Megyei Levéltár

7621 Pécs, Király u. 11.

7623 Pécs, Rét u. 9.

7622 Pécs, Nyírfa u. 3.

7629 Pécs, Dobó István u. 89.

Bács-Kiskun megye: Bács-Kiskun Megyei Levéltár

6000 Kecskemét, Klapka utca 13–15.

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

6400 Kiskunhalas, Paprika A. u. 12–14.

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12–14.

Békés megye: Békés Megyei Levéltár

5700 Gyula, Petõfi tér 2.

5630 Békés, Verseny u. 3.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár

3525 Miskolc, Fazekas u. 2.

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 149.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Csongrád megye: Csongrád Megyei Levéltár

6720 Szeged, Dóm tér 1–2.

6722 Szeged, Tisza L. krt. 85–87.

6722 Szeged, Honvéd tér 5–6.

6722 Szeged, Honfoglalás u. 73.

6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 21.

6900 Makó, Széchenyi tér 6.

6600 Szentes, Kossuth tér 1.

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/A

Fejér megye: Fejér Megyei Levéltár

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2–3.

8000 Székesfehérvár, Kikindai u. 3.

8000 Székesfehérvár, Zámolyi u. 020022/109. hrsz.

8060 Mór, Major u. 3.

Gyõr-Moson-Sopron megye:

Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára

9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 13.

9023 Gyõr, Vasvári Pál u. 1. (Megyei Közgyûjteményi Raktár)

9200 Mosonmagyaróvár, Városház u. 4.

Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

9400 Sopron, Fõ tér 1.

9400 Sopron, Fõ tér 5.

9400 Sopron, Csatkai u. 9. (Megyei Közgyûjteményi Raktár)
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Hajdú-Bihar megye: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B

4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.

4024 Debrecen, Piac u. 40.

4024 Debrecen, Piac u. 54.

4026 Debrecen, Bethlen u. 40.

4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5.

4220 Hajdúböszörmény, Balthazár u. 9.

Heves megye: Heves Megyei Levéltár

3300 Eger, Mátyás király út 62.

Jász-Nagykun-Szolnok megye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

5000 Szolnok, Pozsonyi út 40–42.

Komárom-Esztergom megye: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár

2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7.

2500 Esztergom, Vörösmarty Mihály u. 14.

2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 2.

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Nógrád megye: Nógrád Megyei Levéltár

3100 Salgótarján, Bem út 18.

3100 Salgótarján, Május 1. út 41.

2660 Balassagyarmat, Hét vezér út 26.

3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8.

Pest megye: Pest Megyei Levéltár

1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.

2750 Nagykõrös, Hõsök tere 4.

2750 Nagykõrös, Hõsök tere 6.

Somogy megye: Somogy Megyei Levéltár

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.

7400 Kaposvár, Raktár u. 2.

7255 Nagyberki, Fõ u. 11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 4.

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

4400 Nyíregyháza, Dália út 8–10.

4461 Nyírtelek-Varjúlapos 60.

4461 Nyírtelek-Varjúlapos 70.

Tolna megye: Tolna Megyei Levéltár

7100 Szekszárd, Béla király tér 1.

Vas megye: Vas Megyei Levéltár

9700 Szombathely, Hefele M. u. 1.

9730 Kõszeg, Jurisics tér 2.

9730 Kõszeg, Kossuth Lajos utca 3.

Veszprém megye: Veszprém Megyei Levéltár

8200 Veszprém, Török Ignác u. 1.

8500 Pápa, Széchenyi I. u. 20.

Zala megye: Zala Megyei Levéltár

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 3/B; 2727/5. hrsz.

8. A költségvetési szerv közfeladata: levéltári tevékenység, az Ltv. 13–14. §-ai, 16–17. §-ai, valamint 35. § (8) bekez-

dése értelmében.

9. A Magyar Országos Levéltár az általános jogutódja a 2012. szeptember 30-án beolvadással megszûnt megyei

levéltáraknak, feladataikat 2012. október 1-jétõl az addig Magyar Országos Levéltár néven mûködõ Magyar Nemzeti

Levéltár látja el.
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10. A költségvetési szerv jogelõdje:

1. Baranya Megyei Levéltár (7621 Pécs, Király u. 11.)

2. Bács-Kiskun Megyei Levéltár (6000 Kecskemét, Klapka utca 13–15.)

3. Békés Megyei Levéltár (5700 Gyula, Petõfi tér 2.)

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (3525 Miskolc, Fazekas u. 2.)

5. Csongrád Megyei Levéltár (6720 Szeged, Dóm tér 1–2.)

6. Fejér Megyei Levéltár (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2–3.)

7. Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára (9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 13.)

8. Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (9400 Sopron, Fõ tér 1.)

9. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B)

10. Heves Megyei Levéltár (3300 Eger, Mátyás király út 62.)

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (5000 Szolnok, Pozsonyi út 40–42.)

12. Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7.)

13. Nógrád Megyei Levéltár (3100 Salgótarján, Bem út 18.)

14. Pest Megyei Levéltár (1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.)

15. Somogy Megyei Levéltár (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.)

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 4.)

17. Tolna Megyei Levéltár (7100 Szekszárd, Béla király tér 1.)

18. Vas Megyei Levéltár ( 9700 Szombathely, Hefele M. u. 1.)

19. Veszprém Megyei Levéltár (8200 Veszprém, Török Ignác u. 1.)

20. Zala Megyei Levéltár (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.)

II.

A Magyar Nemzeti Levéltár alap- és vállalkozási tevékenysége

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az Ltv. 10. §-ában, 13. §-ában, 17. § (1a) és (2) bekezdésében meghatározott feladatként:

1.1. Végzi az iratkezelési szabályzatok kiadásával összefüggõ feladatait;

1.2. Az Ltv. 31. §-ában meghatározott kivételekkel kizárólagos joggal átveszi és megõrzi az illetékességi körébe tar-

tozó szervek nem selejtezhetõ köziratait;

1.3. Jogszabály alapján átveszi, illetõleg gyûjti, valamint ingyenes letétként megõrzi a maradandó értékû magániratot;

1.4. Az átvett, illetõleg a gyûjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerûen kezeli, biztonságosan megõrzi, és az

õrizetében lévõ levéltári anyagot – annak szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényû

áttekintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza, s az anyag használatát lehetõvé teszi;

1.5. Az õrizetében lévõ levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki;

1.6. A levéltári anyag védelme érdekében ellenõrzi a közfeladatot ellátó szervek, valamint a tartós állami tulajdonú

társasági részesedéssel mûködõ gazdasági társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét;

1.7. Megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezek-

rõl, illetõleg különösen jelentõs levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít vagy készíttet;

1.8. Levéltár- és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári anyag felhasználásá-

nak elõsegítése céljából, s közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vál-

lal az általa õrzött iratanyag publikálásában;

1.9. A levéltári anyag oktatási, illetõleg közmûvelõdési célú felhasználását, valamint a levéltári tevékenység megis-

mertetését kiadványokkal és egyéb módon elõsegíti;

1.10. A maradandó értékû magániratok kiválogatására, szakszerû kezelésére vonatkozóan szaktanácsot adhat, a ma-

radandó értékû magániratok védetté nyilvánításában közremûködik.

1.11. A külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében módszertani ajánláso-

kat és egyéb segédanyagokat dolgoz ki, s azokat az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) egyetérté-

sével közzéteszi;

1.12. Nyilvántartja a közlevéltárakat és a magánlevéltárakat;

1.13. Feltárja, nyilvántartja és gyûjti (másolatban beszerzi vagy megvásárolja) a magyar vonatkozású külföldi levél-

tári anyagot;

1.14. Õrzi a törvények eredeti példányát;

1.15. Levéltár-tudományi szakkönyvtárat mûködtet;

1.16. Levéltári állományvédelmi kérdésekben szaktanácsadást nyújt más levéltáraknak;
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1.17. A hazai közlevéltári anyagról készült biztonsági másolatok egy példányát biztonsági filmtárában megõrzi;

1.18. Részt vesz a levéltárosok felsõfokú képzésében, és ellátja a középfokú levéltári szakképzéssel kapcsolatos fel-

adatait;

1.19. Évente nyilvánosságra hozza a közlevéltárak gyarapodását és mûködésük fontosabb adatait;

1.20. Ellátja a levéltári szakfelügyelet mûködtetésével kapcsolatos teendõit;

1.21. Gyakorolja az Ltv. 34. § (1) bekezdésében meghatározott elõvásárlási jogát;

1.22. A miniszter által meghatározott szempontok szerint gyûjti és feldolgozza a közlevéltárak, valamint a nyilvános

magánlevéltárak mûködésével kapcsolatos adatokat.

A fenti alaptevékenységek magukban foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû

tevékenységeket is.

2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

581100 Könyvkiadás

581900 Egyéb kiadói tevékenység

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

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

III.

A Magyar Nemzeti Levéltár mûködése

1. A Magyar Nemzeti Levéltár élén fõigazgató áll, akit – pályázat alapján – a miniszter a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza annak megbízását (szükség

esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Áht. 9. § (1) bekezdésének c) pontja, vala-

mint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján

a miniszter határozott idõre bízza meg, valamint vonja vissza annak megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

Az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõigazgató a fõigazgató-helyetteseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján,

pályázat útján, határozott idõre, a miniszter egyetértésével bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén

nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

4. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Magyar Nemzeti Levéltár alkalmazottai a közalkalmazottak

jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény hatálya, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-

delet hatálya alá tartozó közalkalmazottak.

5. A Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a

belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
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bályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit vagy azok módosításait

az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.

IV.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okirat 2012. október 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Országos Levéltár 2012. feb-

ruár 13-án kelt, 5608-2/2012. iktatószámú alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 20.

40166/2012.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások miniszter

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Létesítési tv.)

1. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

16. § (1) és a 115. § (2) bekezdés b) pontjára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 8. § (2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakra – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)

mint központi költségvetési szerv alapító okiratának szövegét az alábbiak szerint állapítjuk meg:

I.

Általános rendelkezések

1. A költségvetési szerv:

1.1. Megnevezése: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1.2. Rövidített megnevezése: NKE

1.3. Az Egyetem idegen nyelvû megnevezései:

1.3.1. angol: National University of Public Service

1.3.2. német: Nationale Universität für Öffentlichen Dienst

1.3.3. francia: Université Nationale de Service Public

1.3.4. orosz: ���������� ����������� ������������ ������

1.3.5. olasz: Universit� Nazionale per il Servizio Pubblico

1.3.6. spanyol: Universidad Nacional de Servicio Público

1.3.7. kínai:

2. Székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

3. A létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Létesítési tv.

4. A költségvetési szerv alapítója, székhelye:

Országgyûlés

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

5. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

– Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.)
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– Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila utca 2–4.)

– Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton utca. 7–11.)

Az Egyetem fenntartói jogait a Fenntartói Testület (a továbbiakban: FT) útján

a) a közigazgatás-fejlesztésért,

b) a rendészetért és

c) a honvédelemért

felelõs miniszterek közösen gyakorolják.

6. Közvetlen jogelõdök és azok székhelyei:

6.1. A Budapesti Corvinus Egyetembõl (1093 Budapest, Fõvám tér 8.) kiváló Közigazgatás-tudományi Kar

(1118 Budapest, Ménesi út 5.)

6.2. Rendõrtiszti Fõiskola (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.)

6.3. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.)

7. Az Egyetem gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

8. Mûködési köre: országos.

9. Az Egyetem központjának mûködési helye: Budapest

9.1. Az Egyetemen mûködõ karok és azok telephelyei:

9.1.1. Közigazgatás-tudományi Kar

– 1118 Budapest, Ménesi út 5.

9.1.2. Rendészettudományi Kar

– 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

9.1.3. Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar

– 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

– 5008 Szolnok, Kilián út 1.

– 1121 Budapest, Budakeszi út 99–101.

– 6724 Szeged, Mars tér 7.

– 3600 Ózd, Gyár út 2.

Az egyetemi karok a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk.

10. Az Egyetem közfeladata: Az Ftv.-ben és a Létesítési tv.-ben meghatározott felsõoktatási feladatok ellátása, vala-

mint a közszolgálat felsõfokú végzettségû szakember-utánpótlásának biztosítása. A közigazgatási és az ügykezelési

alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.

(II. 27.) Korm. rendeletben meghatározott, a közigazgatási személyzet képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási

vezetõképzéssel, a kormány-tisztviselõi vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

II.

Az intézmény alap- és vállalkozási tevékenysége

1. Az Egyetem alaptevékenysége: oktatás, tudományos kutatás.

1.1. Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

Az 1.1.1. pontban meghatározott képzési területeken:

– alapképzést,

– mesterképzést, továbbá

– szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet adhat ki.

Az Egyetem az Ftv., a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítási eljárás rendjérõl szóló 289/2005.

(XII. 22.) Korm. rendelet és az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006.

(IV. 3.) OM rendelet alapján folytat felsõfokú képzést. Ezt meghaladóan, kifutó rendszerben folytat képzéseket a felsõ-

oktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a korábban hatályos képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó jog-

szabályok alapján kiadott szakindítási engedélyek szerint.
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Az 1.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad-

hat ki.

Az 1.1.3. pontban meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytathat, és doktori fokozatot adományozhat.

Az Ftv.-ben. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-

ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vehet a közoktatási, továbbá a felsõokta-

tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végezhet.

Szervezi az 1.1.4. pontban meghatározott alap- és szakvizsgát, felülvizsgálja, aktualizálja és fejleszti az ehhez kapcso-

lódó tananyagot.

1.1.1. Képzési területek, amelyeken az Egyetem képzést folytat, illetve folytathat:

– közigazgatási, rendészeti és katonai,

– mûszaki,

– társadalomtudomány,

– gazdaságtudományok,

– informatikai,

– orvos- és egészségtudomány,

– bölcsészettudomány.

1.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az Egyetem szakképzést folytat, illetve folytathat:

– ügyvitel,

– közgazdaság,

– egyéb szolgáltatások.

1.1.3. Tudományterület, amelyen az Egyetem doktori képzés folytatására, doktori fokozat odaítélésére jogosult:

– társadalomtudományok,

– mûszaki tudományok.

1.1.4. Az Egyetem közigazgatási és az ügykezelési alapvizsgához, valamint a közigazgatási szakvizsgához kapcsoló-

dó feladatai:

– ellátja a közigazgatási és ügykezelõi alapvizsga mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,

– ellátja a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos tananyag-fejlesztési (tankönyv, követelményrendszer, prezentációs

készlet, vizsgakérdések) feladatokat,

– kifejleszti az oktatói felkészítõ programot,

– elvégzi a közigazgatási alapvizsgára vonatkozó statisztikai adatokkal kapcsolatos adatgyûjtési, feldolgozási felada-

tokat

– vezeti a közigazgatási alapvizsga-nyilvántartást.

1.1.5. Az Egyetem alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatai:

A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi is-

meretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása.

Tankönyv- és jegyzetkiadás, taneszköz-fejlesztés.

Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátás, könyvtári és la-

boratóriumi szolgáltatás, kollégiumi elhelyezés, kulturális és sportolási lehetõség, továbbá olyan szolgáltatások nyújtá-

sa, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

Felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás.

A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konferen-

ciaszervezés, kultúramûvelés és -fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. CXL. törvény szerint

szükséges közgyûjteményi tevékenység biztosítása.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény szabályainak

megfelelõ iratkezelés, levéltárazás.
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2. Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára

559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás

721971 Mûszaki tudományi alapkutatás

721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás

721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés

722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

722014 Jog- és államtudományi alapkutatás

722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

722017 Szociológiai alapkutatás

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

749032 Minõségbiztosítási tevékenység

749034 Akkreditációs tevékenység

749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
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841169 M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások

841184 Tudományos ösztöndíjak

841191 Nemzeti ünnepek programjai

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842191 Katonai diplomáciai tevékenység

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek

842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési év-

folyamokon

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési

évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

854223 Alapképzés – reál képzési területeken/Mûszaki képzési terület

854232 Alapképzés – humán képzési területeken/Gazdaságtudományok képzési terület

854233 Alapképzés – humán képzési területeken/Jogi és igazgatási képzési terület

854238 Alapképzés – humán képzési területeken/Társadalomtudományi képzési terület

854243 Mesterképzés – reál képzési területeken/Mûszaki képzési terület

854252 Mesterképzés – humán képzési területeken/Gazdaságtudományok képzési terület

854253 Mesterképzés – humán képzési területeken/Jogi és igazgatási képzési terület

854258 Mesterképzés – humán képzési területeken/Társadalomtudományi képzési terület

854273 Doktori képzés – reál képzési területeken/Mûszaki képzési terület

854282 Doktori képzés – humán képzési területeken/Gazdaságtudományok képzési terület

854283 Doktori képzés – humán képzési területeken/Jogi és igazgatási képzési terület

854288 Doktori képzés – humán képzési területeken/Társadalomtudományi képzési terület

854291 Kifutó rendszerben fõiskolai képzés

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

854311 Köztársasági ösztöndíj

854312 Miniszteri ösztöndíjak

854313 Tanulmányi ösztöndíj

854314 Szociális ösztöndíjak

854315 Doktorandusz ösztöndíjak

854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

854317 Oktatói ösztöndíjak

854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás

854319 Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak)

854321 Felsõoktatási szakértõi testületek mûködése
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854329 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok

855100 Sport, szabadidõsképzés

855200 Kulturális képzés

855300 Jármûvezetõ-oktatás

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelezõ felkészítõ képzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások

856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

890111 Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

890112 Az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok

900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység

910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység

910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk

931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

9313 01 Szabadidõsport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása

521020 Raktározás, tárolás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

591000 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás

592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világhálóportál szolgáltatás

700000 Üzletvezetési, vezetõi tanácsadás

770000 Kölcsönzése, operatív lízing

821000 Adminisztratív kiegészítõ szolgáltatás

950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
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3. Az Egyetem szakágazati besorolása:

Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 854200 – Felsõfokú oktatás

4. Az Egyetem vállalkozási tevékenysége:

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

552001 Üdülõ szálláshely-szolgáltatás

581100 Könyvkiadás

581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

582000 Szoftverkiadás;

610002 Egyéb távközlés

620000 Információtechnológiai szolgáltatás

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

730000 Reklám, piackutatás

749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

770000 Kölcsönzése, operatív lízing

4.1. Az Egyetem vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 33% az Egyetem módosított kiadásai elõ-

irányzatában.

III.

Az Egyetem mûködése

1. Az Egyetem magasabb vezetõi, a vezetõk kinevezésének rendje, a foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

1.1. Az Egyetem vezetõjének megnevezése: rektor

A rektort – az FT által az oktatásért felelõs miniszter útján elõterjesztett javaslat alapján – Magyarország köztársasági

elnöke bízza meg, illetve menti fel.

1.2. Gazdasági fõigazgató: Az Egyetem gazdasági fõigazgatójának személyérõl az FT az állami vagyon felügyeleté-

ért felelõs miniszter egyetértésével dönt.

2. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

Az Egyetem alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közal-

kalmazottak.

A Magyar Honvédség állományába tartozó katonák a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katoná-

inak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, a rendvédelmi szervek állományába tartozó hivatásos állományúak pe-

dig a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti ve-

zényléssel töltik be munkakörüket.

Az Egyetemen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyként megbízási és vállalkozási jogviszony is létesíthetõ.

3. Az Egyetem szervezeti felépítésének és mûködésének rendje:

Az Egyetem szervezeti felépítését, tagolását, az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szer-

vezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg.

4. Az Egyetem hallgatói létszáma:

Az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 15 000 fõ.
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IV.

Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon

1. Az Egyetem ingatlanállománya:

1.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az Egyetem vagyonkezelésében vannak:

Sorszám Település Cím Helyrajzi szám Terület (m
2

) Tulajdoni hányad Kezelt hányad

1. Budapest Ménesi út 5. (Mányoki út 9.) 5063 21 121 2112/21121 20811/21121

2. Veszprém Lóczy Lajos utca 31. 4273/20 558 167/10000 167/10000

3. Budapest 1121 Pinty u. 1. 9158/4 3 998 1/1 1/1

4. Budapest 1121 Pinty u. 5. 9158/5 2 158 1/1 1/1

5. Budapest 1121 Rácz Aladár köz 15. 09155/3 43 385 1/1 1/1

6. Budapest 1121 Farkasvölgyi út. 12. 9240/10 101 443 1/1 1/1

1.2. Az Egyetem tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke:

Az Egyetem nem rendelkezik saját ingatlantulajdonnal.

1.3. További, az Egyetem használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme:

Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, amely tekintetében használati joggal rendelkezik:

Sorszám Település Cím Helyrajzi szám Terület (m
2

) Jogcím

1. 1101 Budapest Hungária krt. 9–11. 38900/12 31 149,6 együttmûködési megállapodás

2. 1121 Budapest Budakeszi út

99–101.

010886/39

011204/3

11228/4

140,6 együttmûködési megállapodás

3. 5008 Szolnok Kilián út 1. 0785/3 6 261,6 együttmûködési megállapodás

4. 6724 Szeged Mars tér 7. 25607 200,6 együttmûködési megállapodás

5. 3600 Ózd Gyár út 2. 5267 249,6 bérleti szerzõdés (tervezet)

6. 1118 Budapest Budaörsi út. 73–75. 2631 1 905,6 bérelt kollégiumi férõhelyek

A IV. fejezet 1.1. pontjában nevesített ingatlanvagyonnal az Egyetem az Áht. keretei között, az FT által elfogadott

gazdálkodási szabályzat alapján gazdálkodik.

2. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,

alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a

Szervezeti és Mûködési Szabályzat mellékletét képezik.

V.

Záró rendelkezések

Az Egyetem szervezetének, mûködésének és képviseleti rendjének a jelen alapító okiratban nem szabályozott elõ-

írásait a Fenntartói Testület által jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg.

A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelõen jelen alapító okirat 2012. augusztus 16. napján lép hatályba és egyidejûleg

hatályát veszti a 2011. december 15-én aláírt, IX-9/53/57/2011. számú alapító okirat.

Budapest, 2012. augusztus 31.

Iktatószám: IX-09/30/584/2012.

Dr. Hende Csaba s. k., Dr. Pintér Sándor s. k.,

honvédelmi miniszter belügyminiszter

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen

elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsõoktatásról szóló

2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végre-

hajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.)

Korm. rendelet tartalmazza.

Az emberi erõforrások miniszterének felsõoktatási intézményvezetõi pályázati felhívása

I.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet a

DEBRECENI EGYETEM

rektori megbízatásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl 2017. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidõben foglalkoztatott, illetve az ilyen jogviszonyban foglalkoztatandó egye-

temi tanár,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– többéves vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata alapján az intéz-

mény irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása, az intézmény haté-

kony mûködésének biztosítása,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,

– az egyetem képviseletének ellátása,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –

rendelkezés,

– az intézmény középtávú fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka

szervezése és összefogása,

– kapcsolattartás az egyetem, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel,

– döntés az egyetemet érintõ mindazon kérdésekben, melyeket jogszabály vagy egyetemi szabályzat, kollektív szerzõ-

dés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,

– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan

információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

– vagyonnyilatkozatról nyilatkozattétel.
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A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást

tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott kül-

deményként, egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudo-

mánypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Debreceni Egyetem humánpolitikai és jogi igazgatója, Siposné dr. Bíró Noémi

ad [cím: Debreceni Egyetem Debrecen, Egyetem tér 1. 216/C szoba, telefon: 06 (52) 512-900/22863. mellék].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem rektori megbízatására”.

II.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet az

ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA

rektori megbízatásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl 2017. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– többéves vezetõi és magasabb vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,

– szakmai kapcsolat a felsõoktatás más intézményeivel és a régió gazdasági, társadalmi szervezeteivel,

– megfelelõ kommunikációs készség,

– menedzserszemléletû, dinamikus egyéniség.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõ-

iskola irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,

– a fõiskola képviseletének ellátása,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok sze-

rinti – rendelkezés,

– az intézmény középtávú fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka

szervezése és összefogása,

– a fõiskola ügyeivel kapcsolatban felmerülõ további feladatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
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– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos

életben való részvételét,

– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, amelybõl kitûnik el-

kötelezettsége az intézmény felsõoktatási fejlesztési programjainak és regionális szerepvállalásaiból következõ fel-

adatainak teljesítése iránt, továbbá a belsõ integrációs folyamatok és az intézményvezetés menedzseri szemléletû

megújítása, valamint az intézmény fejlesztése iránt,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

– vagyonnyilatkozatról szóló nyilatkozattételt.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezést, az

idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– munkahelyének megnevezését, a pályázó beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okiratok másolatát,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munka, eddigi vezetõi tevékenység bemutatását,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkájának, a nemzetközi tudományos

életben való részvételének bemutatását,

– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott kül-

deményként, egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudo-

mánypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást dr. Koncsos Ferenc fõtitkár ad [cím: Eszterházy Károly Fõiskola Eger, Eszterházy

tér 1., telefon: 06 (36) 520-406].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eszterházy Károly Fõiskola rektori megbízatására”.

III.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet a

KECSKEMÉTI FÕISKOLA

rektori megbízatásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl 2017. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanács-

adói vagy kutatóprofesszori, illetve tudományos fõmunkatársi munkakörben történõ alkalmazás,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– többéves vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat.
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A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján az intéz-

mény irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,

– a fõiskola képviseletének ellátása,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –

rendelkezés,

– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése

és összefogása,

– kapcsolattartás a fõiskola, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,

– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan

információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

– vagyonnyilatkozatról nyilatkozattétel.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, a fõiskolai

tanári, a tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori, illetve a tudományos fõmunkatársi munkakörben kineve-

zést és az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – egy eredeti és

egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs

Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Kecskeméti Fõiskola általános rektorhelyettese, dr. Rigó Róbert ad [cím: 6000

Kecskemét, Izsáki út 10. telefon: 06 (76) 501-963].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola rektori megbízatására”.

IV.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet a

MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM

rektori megbízatásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl, négy évre, 2017. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és mûvészeti képzési területen vagy mûvészettörténet szakon szerzett szakképzettség, il-

letve azzal egyenértékû oklevél,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,

3602 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 23. szám



– a mûvészettudományok területén szerzett, a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– a mûvészetoktatás területén szerzett többéves vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,

– elismert alkotómûvészi, mûvészetpedagógiai munkásság vagy elismert, a mûvészettudományok területén kifejtett

munkásság,

– rendelkezik az oktatók, tanárok munkájához, irányításához, tárgyilagos értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez

és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez, valamint a demokratikus vezetési módszerek megvalósí-

tásához szükséges tulajdonságokkal és készségekkel.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata alapján az intéz-

mény irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,

– a szervezeti egységek munkájának összehangolása,

– az egyetem képviseletének ellátása,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény alkalmazásában álló személyek vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az egyetem rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –

rendelkezés,

– az intézmény középtávú fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka

szervezése és összefogása,

– kapcsolattartás az egyetem érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel,

– az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában szabályozott, a rektorra delegált feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– a mûvészettudományok területén szerzett, a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozatát,

mûvészeti és egyéb díjait, idegennyelv-tudását igazoló dokumentumokat,

– mûvészeti, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét bemutató dokumentu-

mokat,

– hazai és nemzetközi mûvészeti, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi mûvészeti életben

való részvételét bemutató dokumentumokat,

– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan

információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

– vagyonnyilatkozatról szóló nyilatkozattételt.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást

tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– fontosabb publikációk, mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott kül-

deményként, egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudo-

mánypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen Bayer Viktória rektori asszisztens ad

[cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69–71., telefon: 06 (1) 342-1738].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem rektori megbízatására”.
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V.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet a

MISKOLCI EGYETEM

rektori megbízatásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl 2017. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– többéves vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata alapján az intéz-

mény irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,

– az egyetem képviseletének ellátása,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –

rendelkezés,

– az intézmény középtávú fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka

szervezése és összefogása,

– kapcsolattartás az egyetem, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel,

– az egyetem által meghatározott további feladatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,

– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan

információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

– vagyonnyilatkozatról szóló nyilatkozattételt.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást

tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott kül-
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deményként, egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudo-

mánypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben prof. dr. Stipta István általános rektorhelyettes ad [cím: 3515

Miskolc-Egyetemváros, Rektori Hivatal, telefon: 06 (46) 565-111/1011 mellék].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Miskolci Egyetem rektori megbízatására”.

VI.

Az emberi erõforrások minisztere, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet a

SZENT ISTVÁN EGYETEM

rektori megbízásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl 2018. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– többéves vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,

– határozott cselekvõkészség az akadémiai feladatok teljesítésére, a hatékony és eredményes gazdálkodásra, az intézmény

regionális, országos és nemzetközi oktatási, nevelési, kutatási, szakmai és kulturális küldetésének beteljesítésére.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján, az

egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, tehetséggondozási, minõségbiztosítási, igazgatási és gazdasági tevékeny-

ségének irányítása,

– a karok, az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása, a hatékony szervezeti és mû-

ködési rend kialakítása,

– az egyetem képviselete külsõ fórumokon, nemzetközi kapcsolatépítés,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az egyetem gazdaságos mûködtetése, a rendelkezésre álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források

feletti – jogszabályok szerinti – rendelkezés,

– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepció kialakítása, az erre irányuló munka szervezése

és összefogása.

– kapcsolattartás az egyetem, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait,

– idegennyelv-tudását,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,

– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, amelybõl kitûnik az

intézményi stratégia megvalósítása, az egyetem autonómiájának, belsõ demokratizmusának erõsítése, oktatási,

szakmai és tudományos tekintélyének és közéleti befolyásának növelése iránti elkötelezettsége,

– minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

– vagyonnyilatkozatról szóló nyilatkozattételt.
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A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanú-

sító okiratok hiteles másolatát,

– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészi alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott kül-

deményként egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudo-

mánypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u.10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást Mezei Tibor, az egyetem fõtitkára ad [cím: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllõ,

Páter Károly u.1., telefon: 36 (28) 522-000/1039. mellék].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon a következõt kérjük feltüntetni: „Pályázat a Szent István Egyetem rektori megbízatására”.

VII.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet a

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

rektori megbízatásának ellátására

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 2013. július 1-jétõl 2017. július 31-éig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

– egyetemi tanári kinevezéssel elismert oktatási és nemzetközi szintû tudományos kutatói tevékenység a mûszaki

vagy a társadalomtudományok tudományterületen, illetve ezek határterületeinek valamelyikén,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlat, szervezési, gazdálkodási ismeretek,

– a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex nyelvvizsga-bizonyítvány

német vagy angol nyelven, vagy azzal egyenértékû okirat.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata alapján az intéz-

mény irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,

– az egyetem képviseletének ellátása,

– a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti

– rendelkezés,

– az egyetem fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és

összefogása,

– kapcsolattartás az egyetem, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel,

– az egyetem által meghatározott további feladatok.

3606 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 23. szám



A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– a jelenlegi és eddigi munkahelyeinek megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,

– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan

információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:

– pályázati adatlapját (nyomtatványminta e-mailben kérhetõ a fotitkar@sze.hu e-mail címen),

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettségét és szakképzettségét, a tudományos fokozatát, az egyetemi tanári kinevezését, az idegennyelv-tudását

tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatát arról, hogy személyével kapcsolatosan a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 41. szakaszában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn (nyomtatványminta e-mailben kérhetõ a

fotitkar@sze.hu e-mail címen),

– nyilatkozatát arról, hogy a pályázat sikere esetén a pályázó vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-

gekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a vagyonnyilatkozat benyújtását (nyomtatványminta e-mailben kérhetõ

a fotitkar@sze.hu e-mail címen),

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és

mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12-én történõ megjelenést követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott kül-

deményként, egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tudo-

mánypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az egyetem fõtitkárától, dr. Író Bélától lehet kérni személyesen vagy postai úton

[cím: 9026 Gyõr, Egyetem tér 1., igazgatási épület, II. emelet 203., telefon: 36 (96) 503-402, e-mail: fotitkar@sze.hu].

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Széchenyi István Egyetem rektori megbízatására”.

VIII.

Az emberi erõforrások minisztere a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) és (6) bekezdései,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet

a SZOLNOKI FÕISKOLA

rektori megbízásának ellátására

A megbízás 2013. július 1-jétõl 2018. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

– egyetemi szintû végzettség gazdaságtudományok vagy mûszaki tudományok képzési területen,

– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanács-

adói, kutatóprofesszori vagy tudományos fõmunkatársi kinevezés,

– a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

– legalább tízéves felsõoktatási oktatói gyakorlat,

– államháztartási, gazdálkodási, vezetési és szervezési ismeretek és gyakorlat,
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– a felsõoktatás területén szerzett legalább öt év vezetõi gyakorlat,

– elismert szakmai, tudományos kutatási és közéleti tevékenység,

– széleskörû felsõoktatási, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszer,

– valamely idegen nyelvbõl, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján, az in-

tézmény irányításával és mûködtetésével összefüggõ feladatok ellátása, különösen:

– a fõiskola képviseletének ellátása,

– intézményi stratégia kialakítása,

– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási, gazdasági és szolgáltatási tevékenységének irányítása,

– munkáltatói jogok – jogszabályok szerinti – gyakorlása, a humánpolitikai munka irányítása,

– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok sze-

rinti – rendelkezés,

– az intézmény fejlesztésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és koordinálása,

– kapcsolattartás a fõiskola érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói önkormányzattal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,

– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,

– a intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további minden olyan

iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, az egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi, tu-

dományos tanácsadói vagy kutató professzori, illetve tudományos fõmunkatársi kinevezés, az idegennyelv-tudást

tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– alkalmasságot és ismeretek megszerzését igazoló dokumentumokat,

– vagyonnyilatkozatról szóló nyilatkozattételt,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti

és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek, illetve a fõiskola dolgozói megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 8.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást dr. Kóródi Márta oktatási és tudományos rektorhelyettes ad [cím: 5000 Szolnok,

Tiszaligeti sétány 14., telefon: 36 (56) 510-300/5421. mellék].

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu)

2012. november 12–én történõ megjelenéstõl követõen 2012. december 14-éig kell benyújtani papíralapon – ajánlott

küldeményként egy eredeti és egy másolati példányban – az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Felsõoktatásért és Tu-

dománypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Szolnoki Fõiskola rektori megbízatására”.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények 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 össze-
függő 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 

Farád Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
9321 Farád, 
Fő u. 21. 
 

Farád óvoda 
és Bogyoszlói Egységes 
Óvoda-Bölcsőde 
9321 Farád, 
Fenyőfa u. 5. 
 

Főiskola, felsőfokú óvoda-
pedagógus-szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség,  
 

ÁEI: 2013. febr. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig 
határozott időre  
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. 



 

3610  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 23. szám 

1 2 3 4 

Lf: vezetői beosztással 
összefüggő feladatok 
ellátása. 

óvodapedagógus-munka-
körben szerzett legalább 
öt év szgy, büntetlen  
előélet, magyar állampol-
gárság, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása. 
Előny: felhasználói szintű 
MS Office (irodai  
alkalmazások). 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. dec. 5. 
Pehi: 2013. jan. 10. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok 
a véleményezési határidő 
lejártát követő első kép-
viselő-testületi ülésen  
kerülnek elbírálásra.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakképzettséget és szak-
vizsgát igazoló oklevél 
közjegyző által hitelesített 
másolata, b, szakmai ön, 
vpr, nyilatkozat, hogy a 
pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, pályázatát az 
eljárásban részt vevők  
megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban  
szereplő azonosító számmal 
(829-2/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, valamint sze-
mélyesen: Szalai Zoltán 
polgármesternél, Győr-
Moson-Sopron megye 
9321 Farád, Fő u. 21. 
Pc: Farád Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
9321 Farád, 
Fő u. 21. 
f: Szalai Zoltán. 
Tel.: (96) 279-142. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Farád, Bogyoszló, Potyond, 
Sopronnémeti Község Ön-
kormányzat hirdetőtáblája, 
www.farad.hu 
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Egyéb vezető 
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Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 176. 

Mezőkovácsházi  
Humán  
Szolgáltató Központ  
integrált intézmény  
intézményvezető 
5800 Mezőkovácsháza, 
Hősök tere 6.  
 
Lf: a Humán Szolgáltató 
Központ intézményvezetői 
feladatainak, gyermekjóléti 
szolgálat családgondozói 
feladatainak ellátása. Az 
integrált intézményben 
nyújtott szolgáltatások: 
étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, idősek nappali 
ellátása, családsegítés, 
támogató szolgáltatás, 
gyermekjóléti szolgálat.  

1/2000. (I. 7.) SzCsM ren-
delet 6. § (13) bekezdése 
szerint, az 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 3. sz. mel-
lékletében, illetve a 
15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. sz. mellékleté-
ben meghatározott szakirá-
nyú felsőfokú v, szociális 
szakvizsga, öt év szgy, 
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség.  

ÁEI: 2013. jan. 2. 
A vezetői megbízás 2017. 
dec. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege. 
teljes munkaidőben. 
Pbhi: 2012. nov. 25.  
Pehi: 2012. dec. 13. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. vonat-
kozó előírása szerint.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet szabályai az 
irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, szociális szakvizsga 
másolata, szakmai életrajz, 
vpr az integrált intézmény-
re, szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelések, b, nyilatkozat 
az adatkezeléshez és arról, 
hogy hozzájárul-e a pályá-
zat nyilvános tárgyalásá-
hoz, nyilatkozat arról, hogy 
nem áll fenn vele szemben 
a Gyvt. 15. §-ának (8) be-
kezdésében meghatározott 
kizáró ok, nyilatkozat arról, 
hogy nem áll cselekvőké-
pességet kizáró vagy korlá-
tozó gondnokság alatt.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
„intézményvezetői  
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Mezőkovácsháza  
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 176. 
f: prof. dr. Turcsán Zsolt 
polgármester. 
Tel.: (68) 381-011. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
KIH internetes honlap: 
2012. október 24., 
Szociális Közlöny, 
Mezőkovácsháza város 
honlapja: 
www.mezokovacshaza.hu 
 
 

 
 

Pályázati felhívás pedagógus-álláshely 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 
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  

 
 
* 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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Tanító 
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Somogy Megyei 
Mátyás Király Gimnázium 
8640 Fonyód, 
Hunyadi J. u. 3. 
Tel.: (85) 561-960 
Fax: (85) 561-966 

Matematika–fizika vagy 
matematika–informatika 
szakos középiskolai tanár 

Egyetemi v. ÁEI: 2013.jan. 7. 
Pbhi: 2012. dec. 14. 
Pehi: 2012. dec. 21. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
Pc: Bántó Zsuzsanna 
igazgató 
 
 

 
 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye 
megsemmisült üres bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok érvénytelenné nyilvánításáról 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 116. §-a értelmében a középiskoláknak kezdeményezniük kell az elveszett, megsemmisült 
üres bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok érvénytelenségéről szóló közlemény közzétételét az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma hivatalos lapjában, megjelölve az adott bizonyítványnyomtatvány egyedi azonosításához szüksé-
ges adatokat és az érvénytelenség időpontját. Az érvénytelenítésre került bizonyítványnyomtatványok közzétételét a 
középiskolák az Oktatási Hivatal részére címzett és megküldött levélben a bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok 
sorszám szerinti tételes felsorolásával, vagy hiánytalan sorozat esetén ennek jelzésével, a kezdő és befejező sorszám 
megadásával, továbbá a darabszám megjelölésével kezdeményezhetik. 
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
vezetője által átruházott jogkörben eljárva 

 
Dr. Hoffmann Rózsa s. k., 

államtitkár 

 
 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye 
megsemmisült bizonyítványnyomtatványok érvénytelenné nyilvánításáról 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 116. §-a alapján a mellékletben feltüntetett számú bizonyítványnyomtatványokat és tanú-
sítványokat érvénytelennek nyilvánítom. 
 
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
vezetője által átruházott jogkörben eljárva 

 
Dr. Hoffmann Rózsa s. k., 

államtitkár 

Melléklet 
 
P44F075401 
A 000201–240 
A 0032801 

A 0032844 
A 0032849 
A 0032876 

A 0032877 
A 0032879 
B 000186–205 

CXTB 000302–000303 
CXTB 000309–000310 
CXTB 000314–000315 
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CXTB 000320 
P 01 E 021899 
P 01 F 006493–500 
P 01 G 009744 
P 01 G 009791 
P 01 H 004573 
P 01 H 027498–500 
P 01 H 028899–900 
P 01 I 035468 
P 44 A 002397 
P 44 A 002399 
P 44 A 002400 
P 44 A 019036–40 
P 44 A 019211–14 
P 44 D 017683 
P 44 D 017693 
P 44 D 017699 
P 44 E 004128 
P 44 E 004194 
P 44 E 032274–78 
P 44 F 035299 
P 44 F 035302 
P 44 F 035357 
P 44 F 035359–60 
P 44 G 004114 
P 44 G 005031 
P 44 G 006155–58 
P 44 G 006165–75 
P 44 G 006176 
P 44 G 015665–700 
P 44 G 053692 
P 44 G 053721–25 
P 44 H 019930–40 
P 44 H 025675 
P 44 H 025696 
P 44 H 025708 
P 44 H 025713 
P 44 H 025717 
P 44 H 025721 
P 44 H 025766 
P 44 H 025774–800 
P 44 H 035501–550 
P 44 H 039984 
P 44 H 040008 
P 44 H 040044–50 
P 44 H 050229–250 
P 44 H 055313 
P 44 H 055321 

P 44 H 055325 
P 44 H 081098–175 
P 44 H 082412–14 
P 45 A 007343 
P 45 A 009911 
P 45 D 013645 
P 45 D 013657 
P 45 H 006674 
P 45A 009910 
P 56 H 000709–721 
P 91 P 013848 
P01 E 021801–830 
P01 E 021893 
P01 F 006402 
P01 F 006412 
P01 F 006425 
P01 F 006467 
P01 F 006487 
P01 H 028890 
P01 I 035448 
P01 I 035471 
P01I037052 
P01I037053 
P01I037054 
P01I037055 
P01I037056 
P01I037057 
P01I037058 
P01I037059 
P01I037060 
P01I037061 
P01I037062 
P01I037063 
P01I037064 
P01I037065 
P01I037066 
P01I037067 
P01I037068 
P01I037069 
P01I037070 
P01I037071 
P01I037072 
P01I037073 
P01I037074 
P01I037075 
P01I037076 
P01I037077 
P01I037078 

P01I037079 
P01I037080 
P01I037081 
P01I037082 
P01I037083 
P01I037084 
P01I037085 
P01I037086 
P01I037087 
P01I037088 
P01I037089 
P01I037090 
P01I037091 
P01I037092 
P01I037093 
P01I037094 
P01I037095 
P01I037096 
P01I037097 
P01I037098 
P01I037099 
P01I037100 
P01J000014 
P01J000020 
P01J000022 
P01J000023 
P01J000024 
P01J000025 
P01J000026 
P01J000027 
P01J000028 
P01J000029 
P01J000030 
P01J000031 
P01J000032 
P01J000033 
P01J000034 
P01J000037 
P01J000038 
P01J000039 
P01J000040 
P01J000041 
P01J000042 
P01J000043 
P01J000044 
P01J000045 
P01J000046 
P01J000047 

P44 A 023333 
P44 A 023380 
P44 B 086699 
P44 B 087038 
P44 B 087074 
P44 B 087085 
P44 G 018773–799 
P44 G 018800 
P44 H 043248–70 
P44C 028826 
P44C 028839 
P44C028871 
P44D091092 
P44D091093 
P44D091094 
P44D091095 
P44D091096 
P44D091097 
P44D091098 
P44D091099 
P44D091100 
P44D091189 
P44D091190 
P44D091191 
P44D091192 
P44D091193 
P44D091194 
P44D091195 
P44D091196 
P44D091197 
P44D091198 
P44D091199 
P44F075402 
P44F075403 
P44F075404 
P44F075405 
P44F075406 
P44F075407 
P44F075408 
P44F075409 
P44F075410 
P44F075411 
P44F075412 
P44F075413 
P44F075414 
P44F075415 
P44F075416 
P44F075417 
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P44F075418 
P44F075419 
P44F075420 
P44F075421 
P44F075422 
P44F075423 
P44F075424 
P44F075425 
P44F075436 
P44F075437 
P44F075438 
P44F075439 
P44F075440 
P44F075441 
P44F075442 
P44F075443 
P44F075444 
P44F075445 
P44F075446 
P44F075447 
P44F075448 
P44F075449 
P44F075450 
P44G 090039–42 
P44G 090044 
P44G 090046–54 
P44G055267 
P44G091406 
P44G091407 
P44G091446 
P44G091447 
P44G091448 
P44G091449 
P44G091450 
P44G091476 
P44G091489 
P44G091490 
P44G091491 
P44G091495 
P44G091496 
P44G091505 
P44G091506 
P44G091542 
P44G091551 
P44G091552 
P44G091553 
P44G091554 
P44G091555 

P44H028751 
P44H028752 
P44H028753 
P44H028754 
P44H028755 
P44H028756 
P44H028757 
P44H028758 
P44H028759 
P44H028760 
P44H028761 
P44H028762 
P44H028763 
P44H028764 
P44H028765 
P44H028766 
P44H028767 
P44H028768 
P44H028769 
P44H028770 
P44H028771 
P44H028772 
P44H028773 
P44H028774 
P44H028775 
P44H028776 
P44H028777 
P44H028778 
P44H028779 
P44H028780 
P44H028781 
P44H028782 
P44H028783 
P44H028784 
P44H028785 
P44H028786 
P44H028787 
P44H028788 
P44H028789 
P44H028790 
P44H028791 
P44H028792 
P44H028793 
P44H028794 
P44H028795 
P44H028796 
P44H028797 
P44H028798 

P44H028799 
P44H028800 
P44H028842 
P44H028851 
P44H028852 
P44H028853 
P44H028854 
P44H028855 
P44H028856 
P44H028857 
P44H028858 
P44H028859 
P44H028860 
P44H028861 
P44H028862 
P44H028863 
P44H028864 
P44H028865 
P44H028866 
P44H028867 
P44H028868 
P44H028869 
P44H028870 
P44H028871 
P44H028872 
P44H028873 
P44H028874 
P44H028875 
P44H028876 
P44H028877 
P44H028878 
P44H028879 
P44H028880 
P44H028881 
P44H028882 
P44H028883 
P44H028884 
P44H028885 
P44H028886 
P44H028887 
P44H028888 
P44H028889 
P44H028890 
P44H028891 
P44H028892 
P44H028893 
P44H028894 
P44H028895 

P44H028896 
P44H028897 
P44H028898 
P44H028899 
P44H028900 
P44H028926 
P44H028927 
P44H028928 
P44H028929 
P44H028930 
P44H028931 
P44H028932 
P44H028933 
P44H028934 
P44H028935 
P44H028936 
P44H028937 
P44H028938 
P44H028939 
P44H028940 
P44H028941 
P44H028942 
P44H028943 
P44H028944 
P44H028945 
P44H028946 
P44H028947 
P44H028948 
P44H028949 
P44H028950 
P44H033430 
P44H033430 
P44H033431 
P45 A 007339 
P45 A 009907 
P45 A 009908 
P45A 007283 
P45A 007285 
P45A 007291–92 
P45A 007294 
P45A 007298 
P45A 007302 
P45A 007321 
P62 C 000031–35 
P62 F 000086–90 
P62 F 000135–45 
P62 H 000104–05 
P66 F 000065–66 
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P66 F 000124–25 
P66 G 000033–50 
PT A 004208 
PT B 0000192 
PT B 0016690 
PT B 036842 
PT C 0012201 
PT C 0012211 
PT C 0012276 
PT C 005591–94 
PT C 010189 
PT C 019226–260 
PT D 002246–300 
PT D 002302–325 
PT D 031872–79 
PT D 031881–900 
PT D 0335117 
PT D 035134–149 
PT E 006729 
PT E 006740 

PT E 006770 
PT E 006771 
PT E 006772–79 
PT E 048887–890 
PT F 009820 
PT F 011503 
PT F 011534 
PT F 011554 
PT F 011560 
PT G 010496 
PT G 010499 
PT G 010503 
PT G 010509 
PT G 010511 
PT G 016365 
PT G 016378 
PT H 006600 
PT H 011004 
PT H 011040–41 
PT H 011057 

PT I 007135 
PT I 007142 
PT I 007189 
PT I 043664 
PT I 043668 
PT I 043684 
PT I 043692 
PT J 009801 
PT J 009802 
PT J 009829 
PT J 009830 
PT J 022042 
PT J 022050 
PT K 002640 
PT K 005667 
PT K 046066 
PT K 046078 
PT K 046096 
PT K 046104 
PT L 032312 

PT L 032380 
PT L 032386 
PT L 032388 
PT M 001314 
PT M 001336 
PT M 001343 
PT M 001349 
PT M 001353 
PT M 001355 
PT M 001366 
PT M 024402 
PT M 024453 
PT N 001101 
PT N 001114 
PT N 001123 
PT N 001135 
PT P 004534 
PT P 004553 
PT P 012071 
PT P 013475 

 
 
 
 

A Szegedi Tudományegyetem közleménye főiskolai szintű oklevelek érvénytelenítéséről 
 
 

I. 
 

Sajgó András (szül.: Orosháza, 1965. augusztus. 31.) 
Törzskönyvi szám: X-6/1984. 
A főiskolai szintű fizika–technika szakos általános iskolai tanár végzettséges tanúsító oklevél, melyet a Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskola 543/1988. szám alatt állított ki, elveszett. Helyette 2012. október 15-én másodlatot 
állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 

II. 
 

Mihala Anna (szül.: Budapest, 1955. október 27.) 
Törzskönyvi szám: IV-34/1976. 
A főiskolai szintű földrajz–testnevelés szakos általános iskolai tanár végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskola 310/1980. szám alatt állított ki, elveszett. Helyette 2012. szeptember 26-án másodlatot 
állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 

III. 
 

Antal Gáborné (szül.: Békés, 1959. december 23., a. n.: Hévízi Anna) 
Törzskönyvi szám: IX-41/1979. 
A főiskolai szintű fizika–matematika szakos általános iskolai tanár végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskola 37/1983. szám alatt állított ki, elveszett. Helyette 2012. szeptember 4-én másodlatot állí-
tottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
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IV. 
 

Szombathelyi Anita (szül.: Hódmezővásárhely, 1980. július. 21. a. n.: Horváth Lídia) 
Törzskönyvi szám: II-1241/2005. 
A főiskolai szintű német nyelv és irodalom szakos tanár végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Szegedi Tudo-

mányegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 523/2009. szám alatt állított ki, elveszett. Helyette 2012. szeptem-
ber 13-án másodlatot állítottunk ki.  

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 

Dr. Dömötör Máté s. k., 
főtitkár 

Szegedi Tudományegyetem 

 
 

 
A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások 

 
Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői 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 PANNON EGYETEM 
pályázatot hirdet a MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR 
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékén 
tanszékvezetői tisztség betöltésére 

 
A megbízott tanszékvezető feladata a Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszéken a különböző szintek-

hez tartozó képzési formákban folyó oktatási tevékenység szakmai irányítása, a kutatási munkák megszervezése és 
irányítása, a kutatási témákhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, a tanszék pályázati munká-
jának vezetése és koordinálása. A megbízás időszakában a tanszékvezető kiemelt feladata a munkatársak szakmai 
fejlődésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése. 
 

A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományos fokozattal, hosszabb okta-
tói és vezetői gyakorlattal a felsőoktatásban, angol nyelvből előadói szintű nyelvismerettel, jelentős hazai és nemzet-
közi tudományos kapcsolatokkal, valamint elismert publikációs tevékenységgel. Tudományos munkássága kapcsolód-
jon a tanszék által művelt kutatási területekhez. 
 

A pályázat tartalmazza a pályázónak a tanszék színvonalas működéséhez kapcsolódó vezetési elképzeléseit. 
 

A tanszékvezetői megbízás várhatóan 2013. március 1-jétől legfeljebb 5 évre szól. 
 

A pályázat elbírálására várhatóan 2013. február 28. napjáig kerül sor. 
 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (http://www.kih.gov.hu) 
történő megjelenéstől számított 40 napon belül. 
 

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósá-
gon [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236], szakmai információk a Műszaki Informatikai 
Kar Titkárságán [tel.: 06 (88) 624-022] szerezhetők be.  
 

Rózsáné dr. Kiss Erika s. k., 
humánerőforrás-gazdálkodási igazgató 
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A Pécsi Tudományegyetem pályázati felhívásai 
 

I. 
 
A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-

zatot hirdet: 
 
KLINIKAI KÖZPONT 
minőségirányítási igazgató beosztás ellátására 
 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi utca 2.  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– gondoskodik a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok kialakításáról, fenntartásáról és fejlesz-

téséről, 
– részt vesz a minőségirányítási képzéseken és továbbképzéseken, 
– közvetlenül irányítja a Minőségirányítási Igazgatás munkatársainak tevékenységét, biztosítja és ellenőrzi, hogy a 

minőségirányítási rendszerben meghatározott előírások szerint járjanak el, 
– megszervezi a minőségirányítási rendszer kialakítását megalapozó és eredményes működtetését elősegítő elméleti 

és gyakorlati ismeretek oktatását 
– betartatja és érvényesíti a minőségirányítási rendszer szabványelőírásait az egységek vezetőin és az egységek mi-

nőségirányítási felelősein keresztül, 
– részt vesz a minőségirányítási folyamatleírások, eljárásrendek, utasítások és bizonylatok meghatározásában, me-

lyek a szabványkövetelményeknek (MSZ EN ISO 9001: 2009, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) meg-
felelő tevékenységekhez szükségesek, 

– kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszer vonatkozásában (rendszerépítés, tanúsítás és auditálás), 
– szakmailag támogatja a minőségirányítási rendszer fejlesztését, a betegellátás és a háttérszolgáltatások (támogató 

és kisegítő folyamatok) területén, 
– részt vesz a Klinikai Központ vezetése által elrendelt ellenőrzésekben a minőségügyi szempontok érvényesítése 

érdekében, 
– részt vesz a Klinikai Központ egységeiben a belső auditok tervezésében, szervezésében, értékelésében és vissza-

csatolásában, 
– megszervezi a minőségirányítási rendszer kötelező időszakos vezetőségi átvizsgálását és a részletes beszámoló 

elkészítését, 
– rendszeresen felülvizsgálja a Klinikai Központ vezetőivel a minőségpolitikát és értékeli a kitűzött minőségcélok 

megvalósulását, 
– javaslatokat tesz a rendszeresen végzett adatelemzések értékelése alapján a minőségügyi fejlesztésekre (adatelemzé-

sek: betegelégedettség, dolgozói elégedettség, beszállítók elégedettsége, szakmai és menedzseri indikátorok stb.), 
– rendszeresen beszámol a Klinikai Központ Tanácsának ülésein a minőségirányítási rendszer működéséről és mi-

nőségfejlesztési javaslatokat tesz.  
 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, minőségirányítási rendszermenedzseri 

szakképesítés és minőségügyi auditori szakképesítés, 
– a pályázati kiírást megelőző 10 éven belül legalább 5 év minőségirányítási gyakorlat, legalább 3 év egészségügyi 

minőségügyben szerzett vezetői gyakorlat, 
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

MOK-tagsági igazolvány másolata, minőségügyi szakmai program, vezetői elképzelések, nyilatkozat az elbírá-
lásban részt vevők részére a pályázati anyag megismerhetőségéről, valamint betekintéshez való hozzájárulásról.  

 
A pályázati kiírás iktatószáma: P-209/2012. 
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II. 
 
A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-

zatot hirdet: 
 
KLINIKAI KÖZPONT  
ápolási igazgató beosztás ellátására 
 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A PTE Klinikai Központ SzMSz 22. § (3)–(6) alapján többek között: 
– irányítja és vezeti az ápolási, egészségügyi szakdolgozói szolgálatot, a Klinikai Központ céljainak, feladatainak 

megfelelően kialakítja az ápolási stratégiát,  
– irányítja a betegdokumentáció (egészségügyi dokumentáció) ápolás-szakmai (egészségügyi szakdolgozói) doku-

mentáció rendszerét,  
– folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését,  
– folyamatosan figyelemmel kíséri a Klinikai Központ higiénés rendjét,  
– biztosítja és felügyeli a Klinikai Központban ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoz-

tatott egészségügyi szakdolgozók tevékenységét,  
– megszervezi, koordinálja, ellenőrzi, értékeli a Klinikai Központban folyó betegápolási tevékenységet, 
– koordinálja a betegellátó egységek (klinikák/intézetek/klinikai tanszékek/osztályok, a központi diagnosztikai egy-

ségek, illetve a járóbeteg-ellátó részlegek) szakdolgozóinak munkáját a főnővérek, illetve a vezető asszisztensek 
útján,  

– gondoskodik az intézeti ápolási protokollok elkészítéséről, kiadásáról, gyakorlatban történő bevezetéséről, 
– megszervezi az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartását, az ezzel kapcsolatos egyéb teendőket, segíti és ellen-
őrzi a szakoktatók munkáját,  

– rendszeresen ellenőrzi a tudományos munkát és a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik az előírt 
beszámolók, jelentések elkészítéséről, továbbításáról,  

– részt vesz az általa közvetlenül irányított betegellátó szervezeti egységek éves tervének és keretgazdálkodásának 
jóváhagyásában. 

 
Pályázati feltételek: 
– főiskola, egyetemi egészségügyi végzettség, diplomás ápolói, intézetvezetői vagy egyetemi okleveles ápolói ké-

pesítés, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,  
– a pályázati kiírást megelőző 5 éven belül legalább 3 év vezetői gyakorlat,  
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

MESZK-tagsági igazolvány másolata, ápolási szakmai program, vezetői elképzelések, nyilatkozat az elbírálásban 
részt vevők részére a pályázati anyag megismerhetőségéről, valamint betekintéshez való hozzájárulásról.  

 
A pályázati kiírás iktatószáma: P-210/2012. 
 
 

III. 
 
A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-

zatot hirdet: 
 
KLINIKAI KÖZPONT 
általános főigazgató-helyettes, orvosigazgató beosztás ellátására 
 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2. 
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– részt vesz az orvosi munka szakmai és etikai színvonalának ellenőrzésében, 
– részt vesz a Klinikai Központ orvosi ügyeleti-készenléti rendszerének megszervezésében és felügyeli azt, 
– részt vesz a Klinikai Központ gyógyító-megelőző ellátást végző egységeinek teljesítményének elemzésében, a 

Klinikai Központ kódolási tevékenységében, 
– elemzi a működés szakmai hatékonyságát, javaslatokat tesz a hatékonyság fokozása érdekében, 
– irányítja a betegdokumentáció (egészségügyi dokumentáció) orvos szakmai dokumentációs rendszerét és szervezi 

a dokumentációs rendszer továbbfejlesztését, 
– közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában, 
– kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel, 
– figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését, 
– ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását, 
– felügyeli az intézményi várólista vezetését, 
– felügyeli a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ, valamint a Kórházhigiénés Szolgálat működé-

sét, 
– irányítja az Orvosigazgatást, az Egészségbiztosítási Osztály munkáját, 
– előkészíti az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység el-

látásának adatszolgáltatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 
– ellátja Klinikai Központ főigazgatója által hatáskörébe utalt feladatokat, 
– részt vesz a házirend megalkotásában, 
– kapcsolatot tart az Egészségbiztosítási Pénztárral és az egészségügyi szolgáltatást ellátó, ellenőrző hatóságokkal, 

részt vesz az adatszolgáltatási kötelezettségek előkészítésében, 
– részt vesz a Klinikai Központ szabályzatainak, intézkedéseinek, előterjesztéseinek kidolgozásában,  
– irányítja a betegellátáshoz kapcsolódó adatvédelmi feladatok megvalósítását, 
– biztosítja a Klinika Központban működő medikai szoftverek szakmai felügyeletét, 
– felügyeli a Klinikai Központ esélyegyenlőségi feladatainak végrehajtását.  
 
Pályázati feltételek 
– egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés 

vagy jogi szakokleveles orvos szakon szerzett képesítés, 
– PhD vagy habilitáció, 
– angol, vagy német középfokú „C” típusú nyelvvizsga, 
– a pályázati kiírást megelőző 10 éven belül legalább 5 év szakorvosi gyakorlat, legalább 3 év vezetői gyakorlat, 
– tudományos tevékenység, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképze-

lések. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

MOK-tagsági igazolvány másolata, orvos szakmai program, vezetői elképzelések, nyilatkozat az elbírálásban 
részt vevők részére a pályázati anyag megismerhetőségéről, valamint betekintéshez való hozzájárulásról.  

 
A pályázati kiírás iktatószáma: P-211/2012. 
 
 

Valamennyi az I–III. pont alatt hivatkozott (P-209/2012., P-210/2012., P-211/2012. iktatószámú) 
pályázati kiírás vonatkozásában: 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 18-áig-ig szól. KK SzMSz. 20–21–22. § (2) bekezdés: 

a megbízatás időtartama megegyezik a klinikai főigazgató megbízásának idejével.  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

A beosztás legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat 2012. december 31-éig a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalnak címez-

ve kell eljuttatni (7623 Pécs, Rákóczi út 2. „G” épület). A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a 
következő címre: foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu  

A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltűntetni a pályázat iktatószámát is! 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 31.  
 
Az elsődleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés esetén az KIH 

honlapján rögzített kiírást kell figyelembe venni. Publikálás dátuma: 2012. december 1.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– PTE honlap 
– Oktatási és Kulturális Közlöny 
– Egészségügyi Közlöny 

 
Dr. Bódis József s. k., 

rektor 

 
 

 
 
 

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények 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 

 
 
* 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. 



 

3622  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 23. szám 

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 össze-
függő 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 

Törökszentmiklós  
Városi Önkormányzat 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/A. 

Városi Óvodai Intézmény 
5200 Törökszentmiklós, 
Hunyadi út 14. 

Az óvoda intézményben 
pedagógus-munkakör be-
töltéséhez szükséges  
– a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 3. mellékletében fel-
sorolt – felsőfokú iskolai v 
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalma-
zás, vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, hatá-
rozatlan időre, teljes mun-
kaidőre szóló alkalmazás.  
 

ÁEI: 2013. febr. 1. 
A vezetői megbízás 2018. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 nap. 
Pehi: 2013. jan. 31. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók + vp. 
A pályázatnak tartal- 
maznia kell: szakmai ön 
(EUROPASS), vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, a pályázat tartalmi 
követelményei alapján, 
referenciákat. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, egyéb végzettséget, 
képzettséget igazoló om, b. 
Pc: Dr. Juhász Enikő  
polgármester 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/A. 
Tel.: (56) 590-421. 
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Egyéb vezető 
 

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

1 2 3 4 

Martfű Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
5435 Martfű, 
Szent István tér 1. 

Martfű Város 
Önkormányzata  
Gyermekjóléti és Szociális 
Szolgáltató Központ 
 
Az intézmény tevékenységi 
köre: családsegítés, étkezte-
tés, idősek nappali ellátása, 
házi segítségnyújtás, gyer-
mekjóléti szolgáltatás. 
 
Lf: az intézmény működte-
tése, szakmai feladatok 
ellátása, melynek keretében 
különösen:  felelős az ala-
pító okirat szerinti alap-
tevékenységek megszerve-
zéséért és folyamatos ellá-
tásáért; irányítja, összehan-
golja és ellenőrzi a szakmai 
feladatok ellátását, végre-
hajtását, koordinálja az 
egyes szervezeti egységek 
közötti munkamegosztást, 
felelős az intézmény gaz-
dálkodásában a szakmai 
célszerűség, hatékonyság és 
a gazdaságosság követel-
ményeinek érvényesítésé-
ért, ellátja az intézmény-
vezetői feladatok, valamint 
a munkáltatói jogkör gya-
korlásával összefüggő fel-
adatok teljes körét, 
gondoskodik az ellátások 
igénybevételének jogszerű-
ségéről, előkészíti a hatá-
lyos jogszabályok által 
előírt, az intézmény műkö-
déséhez szükséges doku-
mentumokat, valamint 
gondoskodik azok betartá-
sáról, fenntartásáról, 
beszámolási kötelezettség-
gel tartozik a fenntartó felé, 
gondoskodik az ellátottak 
érdekvédelméről.  
 
Az intézményvezető  
jogállása: a Martfű Város 
Önkormányzata  
Gyermekjóléti és Szociális 
Szolgáltató Központ Martfű 
Város Önkormányzata 

A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet  
(továbbiakban: R.) 3. sz. 
melléklete 5. alpontja sze-
rinti felsőfokú szakirányú 
szakképzettség,  
az R. 19/A. § (1) bekezdése 
alapján, vagy a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. 
melléklet I. rész szerinti 
felsőfokú szakirányú szak-
képzettség, legalább öt év 
szgy, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, szociális 
szakvizsga vagy a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy 
vállalja a megbízást követő 
két éven belül annak meg-
szerzését, vagy a szociális 
szakvizsga alóli, az R. 6. §-
ának (8) bekezdése alapján 
biztosított mentesség  
igazolása.  
Előny: szociális vagy 
gyermekvédelmi területen 
szerzett öt év vezetői gya-
korlat, már teljesített  
szociális szakvizsga. 

ÁEI: 2013. febr. 15.
A vezetői megbízás 2018. 
febr. 14-ig öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony, az intéz-
ménynél létesített jog-
viszony esetén – a Kjt. 
21/A. § (4) bekezdésében 
foglaltak kivételével  
– három hónap próbaidő 
kikötésével.  
Pbhi: 2012. dec. 31. 
Pehi: a pályázatokat Martfű 
Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete legké-
sőbb 2013. febr. 14-ig 
bírálja el. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatot 
a pályáztató által összehí-
vott eseti szakértői bizott-
ság, továbbá Martfű Város 
Önkormányzata képviselő-
testületének illetékes bi-
zottsága véleményezi. 
A kiírt feltételeknek meg-
felelő pályázókat a bizott-
ságok személyesen hallgat-
ják meg. A bizottságok a 
megfelelő pályázatokat a 
véleményükkel együtt a 
képviselő-testület elé ter-
jesztik, amely dönt a meg-
bízás tekintetében.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
továbbá a végrehajtási ren-
delet szerint: a képviselő-
testület a vp. mértékét a 
pótlékalap 250%-ában 
állapítja meg, egyéb juttatás 
a képviselő-testület egyedi 
döntése szerint.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, mely 
igazolja az öt év szgy meg-
létét, b, om, a pályázó  
előzetes kötelezettség-
vállalását arra, hogy – nyer-
tes pályázóként – az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 
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fenntartásában működő 
intézmény. A gazdálkodási 
besorolása alapján önállóan 
működő költségvetési 
szerv. Az intézményvezető 
magasabb vezetői jogállá-
sú, a Kjt. hatálya alá tarto-
zik, közalkalmazott, aki 
felett a munkáltatói jogkör-
be tartozóan a kinevezés és 
a felmentés jogát Martfű 
Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete, az 
egyéb munkáltatói jogokat 
Martfű város polgármestere 
gyakorolja. A magasabb 
vezetői beosztás ellátásra 
megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyide-
jűleg közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhető.  
 

2007. évi CLII. törvény 
5. §-a (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időben va-
gyonnyilatkozatot tesz, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképze-
léssel, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzá-
járul, személyét érintő napi-
rendi pont tárgyalása nyílt, 
vagy zárt ülésen történjen, 
a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró ok vele szem-
ben nem áll fenn, nem áll 
cselekvőképességet korlá-
tozó vagy kizáró gondnok-
ság alatt, szociális szak-
vizsgával nem rendelkező 
pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy a szakvizsga letételé-
hez szükséges feltételekkel 
rendelkezik, valamint arról, 
hogy szakvizsga-kötelezett-
ségének az R. 6. § (7) be-
kezdésében foglalt határ-
időben eleget tesz.  
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen 
vagy postai úton  
„Pályázat Martfű Város 
Önkormányzata Gyermek-
jóléti és Szociális Szolgál-
tató Központ vezetői  
állására” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Martfű Város  
Önkormányzatának  
polgármestere 
Martfű Város Polgármesteri 
Hivatal 
5435 Martfű, 
Szent István tér 1.  
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

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

Eu ró pá ban

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

ér te ke zés

cí mû köny vét

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

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

Eu ró pá ban

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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12.1781 – Lajosmizse

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

dr. Kon do ro si Fe renc

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

cí mû köny vét

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

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

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

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

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

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

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

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

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

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