
TARTALOM

ol dal ol dal

JOGSZABÁLYOK

1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let az érett sé gi vizs ga rész le tes
kö ve tel mé nye i rõl szó ló 40/2002. (V. 24.) OM ren de let,
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint az érett sé gi
vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl szó ló 40/2002. (V. 24.)
OM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 22/2009. (IV. 22.) OKM
ren de let mó do sí tá sá ról..................................................... 346

HATÁROZATOK

1/2012. (I. 11.) ME ha tá ro zat a Ma gyar or szág Kor má nya
és a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt -
ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl
szó ló egyez mény lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról.. 375

1/2012. (I. 6.) KE ha tá ro zat rek to ri meg bí zás ról................ 375
2/2012. (I. 6.) KE ha tá ro zat rek to ri meg bí zás ról................ 375
19/2012. (I. 11.) KE ha tá ro zat a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé -

mia el nö ki tiszt sé gé ben va ló meg erõ sí tés rõl .................. 375

KÖZLEMÉNYEK

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz le mé nye or szá gos
szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ki egé szí té sé rõl.......... 376

Pá lyá za ti fel hí vás ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mények
ve ze tõi ál lás helye inek be töl té sé re .................................... 381

Pá lyá za ti fel hí vás pe da gó gus és egyéb ál lás helyek betölté -
sére................................................................................. 402

Köz le mény egye te mi szin tû ok le ve lek ér vény te le ní té sé rõl. 405
A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti

fel hí vá sok....................................................................... 405

IV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára:  2415 Ft 2012. FEBRUÁR 22.



JOGSZABÁLYOK

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de le te

az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl szó ló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let,

a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, 

va la mint az érett sé gi vizs ga
rész le tes kö ve tel mé nye i rõl szó ló

40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
22/2009. (IV. 22.) OKM ren de let mó do sí tá sá ról

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. §
(1) be kez dés h) pont já ban,  
a 4. § és 13. § te kin te té ben a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94. § (1) be kez dé sé nek b), i) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 41. § i) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl szó ló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) Mel -
lék le te az 1. mel lék let sze rint mó do sul.

2. §

Az R. Mel lék le te a 2. mel lék let sze rint mó do sul.

3. §

Az R. Mel lék le te a 3. mel lék let sze rint mó do sul.

4. §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a to váb bi ak ban: MKM
ren de let) 35. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) Te lep hely ese tén a ha tá ro zat ban kü lön fel kell tün -
tet ni a te lep he lyen el lá tott fel ada to kat, a leg ma ga sabb
gyer mek- és ta nu ló lét szá mot, ame lyet a te lep he lyen a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény fo gad ni ké pes. Te lep hely re vo -
nat ko zó mû kö dé si en ge dély ki adá sa elõtt a szék hely sze -
rint il le té kes kor mány hi va tal vé le mé nyét ki kell kér ni.

A te lep hely re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély ki adá sa tár -
gyá ban ho zott ha tá ro za tot – az ügy fél nek tör té nõ köz lés sel 
egy ide jû leg – meg kell kül de ni a szék hely sze rint il le té kes
kor mány hi va tal nak.”

(2) Az MKM ren de let 35. § (8) be kez dés nyi tó szö veg -
ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A kor mány hi va tal nak – a köz ok ta tá si tör vény 80. §
(1)–(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – a fenn tar tói te vé -
keny ség tör vény es sé gi el len õr zé se ke re té ben kü lö nö sen az 
aláb bi a kat kell vizs gál nia:”

(3) Az MKM ren de let 35. § (10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A fenn tar tó leg ké sõbb a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ter ve zett in dí tá sa évé nek má jus utol só munkanap -
jáig, a köz ok ta tá si tör vény 102. § (11) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott egyéb át szer ve zés ese té ben jú li us utol só mun -
ka nap já ig nyújt hat ja be a kor mány hi va tal hoz az in téz -
mény mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez szük sé ges en ge dély,
il let ve az en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké rel met.”

5. §

Az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl szó ló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
22/2009. (IV. 22.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: OKM
ren de let) 43. §-a a „FA IPA RI ALAP IS ME RET” szö veg -
rész he lyett a „FA IPA RI ALAP IS ME RE TEK” szö veg gel
lép ha tály ba. 

6. §

Az OKM ren de let 37. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren -
de let 43. mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó ren del -
ke zé se  II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím EMELT SZIN TÛ
VIZS GA al cím Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai
jel lem zõi pont ti ze dik mon da tá ban a 

„4–6” szö veg rész he lyett
„ 4–5”” szö veg gel lép ha tály ba.

7. §

Az OKM ren de let 39. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren -
de let 45. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé se a 4. mel lék let sze rint mó do sul.

8. §

Az OKM ren de let 43. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren -
de let 49. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé se az 5. mel lék let sze rint mó do sul.
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9. §

Az OKM ren de let 46. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren -
de let 52. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé se a 6. mel lék let sze rint mó do sul.

10. §

Az OKM ren de let 47. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren -
de let 53. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé se a 7. mel lék let sze rint mó do sul.

11. §

Az OKM ren de let 49. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren -
de let 55. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé sé ben a KE RES KE DEL MI ÉS MAR KE TING
ALAP IS ME RE TEK II. VIZS GA LE ÍRÁ SA cím „KÖ -
ZÉP SZINT” al cím he lyett „KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA”
al cím lép ha tály ba.

12. §

(1) E ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. §-a 2013. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az -
zal, hogy a 2. §-sal meg ál la pí tott vizs ga kö ve tel mé nye ket
a 2012/2013. tan év má jus-jú ni u si vizs ga idõ szak vizs gá i -
nak meg szer ve zé se kor kell elõ ször al kal maz ni.

(3) E ren de let 5–11. §-a 2012. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba
az zal, hogy az 5–11. §-sal meg ál la pí tott vizs ga kö ve tel mé -
nye ket a 2011/2012. tan év má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak
vizs gá i nak meg szer ve zé se kor kell elõ ször al kal maz ni.

13. §

Az MKM ren de let
a) 35. § (3), (6), (9) be kez dé sé ben, a 2. szá mú mel lék let -

nek A ta nu ló- és gyer mek bal ese tek je len té si kö te le -
zett sé ge cím 6. és 7. pont já ban, a 6. szá mú mel lék let
II. A mel lék le tek cím fel ve ze tõ mon da tá ban, va la -
mint a 8. szá mú mel lék let 4.6. pont já ban a „jegy zõ,
fõ jegy zõ” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi va tal”
szö veg,

b) a 6. szá mú mel lék let I. pont fel ve ze tõ mon da tá ban az
„Ön kor mány zat jegy zõ je, fõ jegy zõ je” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány hi va tal” szö veg,

c) a 6. szá mú mel lék let I. 2. pont já ban a „jegy zõ, fõ -
jegy zõ hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi -
va tal” szö veg

lép.

14. §

Az R. Mel lék le té nek 
a) RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, II. A VIZSGA

LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA al cím a
Gya kor la ti vizs ga pont A gya kor la ti vizs ga ér té ke lé -
se al pont A pro jekt mun ka ér té ke lé se sza kasz Ér té ke -
lé si út mu ta tó rész és az azt kö ve tõ szö veg rész, és

b) EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA
cí met kö ve tõ Az em ber- és tár sa da lom is me ret, eti ka
érett sé gi vizs ga sa já tos sá gai al cí met kö ve tõ szö veg
ne gye dik mon da ta és ha to dik mon da tá nak utol só két
tag mon da ta

ha tá lyát vesz ti.

15. §

Ez a ren de let 2013. má jus 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

1. Az R. Mel lék le té nek IN FOR MA TI KA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím Gya kor la ti
vizs ga  Ál ta lá nos sza bá lyok al pont Le bo nyo lí tás, A vizs ga elõ ké szí té se szö veg rész he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„– A vizs ga so rán hasz nál ha tó gé pe ket (a tar ta lék gé pe ket is) úgy kell elõ ké szí te ni, hogy a vizs gá zók a szá muk ra lét re -
ho zott egye di azo no sí tó val be je lent kez ve tud ják el ké szít ni a mun ká ju kat. A vizs gá zó ne ve és fel hasz ná ló azo no sí tó pá -
ro so kat a vizs ga do ku men tá ci ó val együtt kell ke zel ni.

– A fel ada tok meg ol dá sá hoz szük sé ges for rás ál lo má nyo kat min den vizs gá zó map pá já ba be kell má sol ni, amint az a
köz pont ból el ér he tõ vé vá lik.

– Az in ter net el éré sét le kell til ta ni a vizs ga gé pe ken a gya kor la ti vizs ga tel jes ide jé re.”
2. Az R. Mel lék le té nek MA GYAR NYELV ÉS IRO DA LOM, I. RÉSZ LE TES VIZS GA KÖ VE TEL MÉ NYEK cím

B) IS ME RET KÖ RÖK al cím 1. MA GYAR NYELV fõ pont táb lá za tá nak 1.6. A szö veg pont 1.7.2. Szö veg a mé di á ban al -
pont já nak szá ma he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ 1.6.7.”.
3. Az R. Mel lék le té nek NÉ MET NYELV, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím Ér té ke lés

pont ha to dik fran cia be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„– Az Írás kész ség vizs ga rész-össze te võ és a Be széd kész ség vizs ga rész ér té ke lé se köz pon ti lag ki dol go zott ana li ti kus

ská lák alap ján tör té nik.”
4. Az R. Mel lék le té nek az OLASZ NYELV, I. RÉSZ LE TES ÉRETT SÉ GI VIZS GA KÖ VE TEL MÉNY cím

D) NYELV TA NI SZER KE ZE TEK ÉS SZÓ KINCS! al cím 1. Nyelv ta ni szer ke ze tek pont ját kö ve tõ 2. táb lá zat he lyé be a
kö vet ke zõ táb lá zat lép:

FORMA
Középszint Emelt szint

Rec. Prod. Rec. Prod.

I. FONETICA

1. Su o ni vo ca li, dit tong hi, con so nan ti + + + +

2. Al fa be to + -- + +

3. Pro nun cia + + + +

4. Ac cen to del la pa ro la, ac cen to del la fra se + + + +

5. In to na zi o ne + + + +

6. Or tog ra fia + + + +

7. Di vi si o ne del le pa ro le in sil la be + -- + +

II. MORFOLOGIA

1. Il VERBO

1.1. In fi ni to + + + +

1.2. In di ca ti vo Pre sen te

1.2.1. Co ni u ga zi o ne dei ver bi re go la ri (I.II.III.) + + + +

1.2.2. Co ni u ga zi o ne dei pi? im por tan ti ver bi ir re go la ri + + + +

1.2.3. Co ni u ga zi o ne dei ver bi rif les si vi + + + +

1.2.4. CP, ci so no + + + +

1.2.5. Co ni u ga zi o ne dei ver bi mo da li + + + +

1.2.6. Ver bi im per so na li + + + +

1.2.7. For me semp li ci del sog get to ge ne ra le + + + +

1.3. I tem pi pas sa ti dell’ in di ca ti vo

1.3.1. Pas sa to pros si mo + + + +

1.3.2. Im per fet to + + + +

1.3.3. Tra pas sa to pros si mo + + + +

1.3.4. Pas sa to re mo to + -- + +

1.3.5. Tra pas sa to re mo to -- -- + +

1.4. Fu tu ro

1.4.1. Semp li ce + + + +
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FORMA
Középszint Emelt szint

Rec. Prod. Rec. Prod.

1.4.2. An te ri o re -- -- + +

1.5. Con gi un ti vo 

1.5.1. Pre sen te + -- + +

1.5.2. Pas sa to + -- + +

1.5.3. Im per fet to + -- + +

1.5.4. Tra pas sa to + -- + +

1.6. Con di zi o na le

1.6.1. Pre sen te + + + +

1.6.2. Con di zi o na le pas sa to + + + +

1.7.   Ge run dio 

1.7.1. Semp li ce + + + +

1.7.2. Com pos to + -- + +

1.7.3. Sta re+ge run dio + + + +

1.8.  Im pe ra ti vo 

1.8.1. Im pe ra ti vo po si ti vo + + + +

          Or di ne di ret to (tu, voi, noi) + + + +

          Or di ne in di ret to (lui, lei, Lei, lo ro, Lo ro) + + + +

1.8.2. Im pe ra ti vo ne ga ti vo + + + +

          Or di ne di ret to + + + +

1.8.3. For me pro no mi na li dell ’im pe ra ti vo + + + +

1.9.  Pas si vo

1.9.1. Con il ver bo es se re + + + +

1.9.2. Con il ver bo ve ni re + -- + +

1.9.3. Con il ver bo an da re + -- + +

1.9.4. Con il ver bi mo da li  -- -- + +

2. L’ARTICOLO

2.1. De ter mi na ti vo + + + +

2.2. In de ter mi na ti vo + + + +

2.3. Par ti ti vo + + + +

3. IL SOSTANTIVO

3.1. Ge ne re e nu me ro + + + +

3.2. L’u so dell ’ar ti co lo de ter mi na ti vo e qu el lo dell ’ar ti co lo
in de ter mi na ti vo da van ti al sos tan ti vo

+ + + +

3.3. Ge ne re e plu ra le dei pij fre qu en ti sos tan ti vi ir re go la ri + + + +

4. L’AGGETTIVO

4.1. Ac cor do dell ’ag ge ti vo con il sos tan ti vo + + + +

4.2. Tron ca men to di „bel lo” + + + +

4.3. Tron ca men to di „bu o no”, „gran de”, „san to” da van ti al
sos tan ti vo

+ -- + +

4.4. Gra di di com pa ra zi o ne 

Gra do po si ti vo, gra do com pa ra ti vo, gra do su per la ti vo + + + +

4.5. Gra do su per la ti vo as so lu to + + + +

4.6. Ag ge ti vo co me av ver bio + -- + +

4.7. For me par ti co la ri di gra da zi o ne (p.es. mig li o re, peg gi o re ecc.) + + + +

5. I NUMERALI

5.1. Car di na li e or di na li + + + +
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FORMA
Középszint Emelt szint

Rec. Prod. Rec. Prod.

5.2. EtB, da ta + + + +

5.3. Ora + + + +

6. I PRONOMI

6.1. Pro no mi per so na li no mi na ti vi + + + +

6.2. Pro no mi per so na li ac cu sa ti vi e da ti vi in for ma ato na + + + +

6.3. Ragg rup pa men to dei pro no mi per so na li ato ni (pro no mi

com bi na ti)

+ -- + +

6.4. Pro no mi per so na li ac cu sa ti vi e da ti vi in for ma to ni ca + + + +

6.5  Par ti cel le av ver bi a li e pro no mi na ti „ne”, „ci”, „vi” + + + +

6.6. Pro no mi in ter ro ga ti vi + + + +

6.7. Pro no mi di most ra ti vi + + + +

Tron ca men to del pro no me „qu el lo” + + + +

6.8. Pro no mi in de fi ni ti + -- + +

6.9. Pro no mi rif les si vi + + + +

6.10. Pro no mi pos ses si vi + + + +

6.11. For me semp li ci dei pro no mi re la ti vi + + + +

6.12. Pro no mi re la ti vi di spe ci fi ca zi o ne (pos ses so, ap par te nen za) -- -- + --

6.13. Pro no me re cip ro co + -- + +

7. L’AVVERBIO

7.1. Av ver bi di lu o go e tem po + + + +

7.2. Av ver bi di mo do + + + +

7.3. Com pa ra zi o ne deg li av ver bi qu a li fi ca ti + + + +

7.4. For ma zi o ne deg li av ver bi qu a li fi ca ti da ag get ti vi + + + +

8. LE PREPOSIZIONI

8.1. Pre po si zi o ni semp li ci + + + +

8.2. Pre po si zi o ni ar ti co la te + + + +

8.3. Ver bi e esp res si o ni pij fre qu en ti con pre po si zi o ni + + + +

8.4. Alt ri ver bi e esp res si o ni con pre po si zi o ni + -- + +

9. LE CONGIUNZIONI + + + +

10. LE ESCLAMAZIONI + + + +

III. LA SINTASSI

1.1.   Pro po si zi o ne semp li ce, l’ac cor do del pre di ca to ver ba le col

sog get to

+ + + +

1.2. Pre di ca to com pos to + + + +

1.3. Pro po si zi o ne di chi a ra ti va, l’or di ne del le pa ro le nel la

pro po si zi o ne

+ + + +

1.4. Pro po si zi o ne af fer ma ti ve e ne ga ti ve + + + +

1.5. Pro po si zi o ne in ter ro ga ti va, esc la ma ti va, im pe ra ti va + + + +

1.6. Con cor dan za dei tem pi del mo do in di ca ti vo + + + +

1.7. Con cor dan za dei tem pi del mo do con gi un ti vo + -- + +

1.8. Dis cor so di ret to e in di ret to del mo do in di ca ti vo + + + +

1.9. Dis cor so di ret to e in di ret to del mo do con gi un ti vo + -- + +
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FORMA
Középszint Emelt szint

Rec. Prod. Rec. Prod.

1.10. For me imp li ci te con pre po si zi o ni „a”, „per” e „di” e in fi ni to + + + +

1.11. For me imp li ci te con ge run dio semp li ce + + + +

1.12. For me imp li ci te con ge run dio com pos to, in fi ni to pas sa to e
par ti ci pio pas sa to

+ -- + +

1.13. Pe ri o do ipo te ti co + -- + +

5. Az R. Mel lék le té nek RAJZ ÉS VI ZU Á LIS KUL TÚ RA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím Nyil vá nos ság ra ho zan dók
pont táb lá za tát kö ve tõ szö veg he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„* Port fo lió: Az a vizs gá zó, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zik, és ta nu lói jog vi szony ban van, a ko ráb bi
ta nul má nyai so rán ké szült mun ká i ból meg adott szem pon tok sze rint össze vá lo gat egy gyûj te ményt, és azt a meg fe le lõ
mó don, be mu ta tás ra al kal mas for má ban ki ál lít ja.

** Pro jekt: Az a vizs gá zó, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal ren del ke zik vagy nincs ta nu lói jog vi szony ban, egy köz pon ti -
lag meg adott té má jú vi zu á lis pro jekt mun kát ké szít el.”

6. Az R. Mel lék le té nek RAJZ ÉS VI ZU Á LIS KUL TÚ RA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA
al cím A pro jekt mun ka ér té ke lé se al pont 1–7. mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pro jekt mun ká ra össze sen 75 pont ad ha tó.
A pro jekt mun ka ese té ben az ér té ke lést köz pon ti lag ki dol go zott ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó alap ján kell vé gez ni az

aláb bi szem pon tok sze rint.
I.  Prob lé ma meg ol dó ké pes ség
II. Vi zu á lis kom mu ni ká ci ós ké pes ség
III. Kre a ti vi tás, tar tal mi komp le xi tás (az al ko tás tar tal mi ár nyalt sá ga)
IV. Köz lés, ki fe je zés, al ko tás tech ni ká ja
V. Össz kép
A fen ti szem pon tok hoz tar to zó kri té ri um rend szer vi lá go san ér tel mez he tõ jel lem zõk kel ír ja le az adott szem pont sze -

rint tel je sü lõ mi nõ sé get, me lyek hez pont ská la tar to zik.”
7. Az R. Mel lék le té nek TÁR SA DA LOM IS ME RET, A Tár sa da lom is me ret mo dul tan tárgy rész le tes érett sé gi kö ve tel -

mé nye i rõl cí met kö ve tõ 1-5. mon da tá nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„A Tár sa da lom is me ret mo dul tan tárgy jel le ge az érett sé gi kö ve tel mé nyek szem pont já ból azt je len ti, hogy va ló sá go san 

két eset ben le het ered mé nye sen fel ké szül ni a tárgy érett sé gi vizs gá já ra:”
8. Az R. Mel lék le té nek TÁR SA DA LOM IS ME RET, A Tár sa da lom is me ret mo dul tan tárgy rész le tes érett sé gi kö ve tel -

mé nye i rõl cí met kö ve tõ 21. mon da tá nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„A Tár sa da lom is me ret mo dul tan tárgy má sik sa já tos sá ga az, hogy kö ve tel mény rend sze re al ter na tív jel le gû: két olyan

tu do mány te rü le tet tar tal maz – a köz gaz da ság tant, il let ve a pszi cho ló gi át -, amely bõl az érett sé gi vizs ga so rán vá laszt hat -
nak a vizs gá zók.”

9. Az R. Mel lék le té nek TÁR SA DA LOM IS ME RET, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím
Írás be li vizs ga pont Ál ta lá nos sza bá lyok al pont 2-4. mon da ta he lyé be az kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„A pro jekt té má kat a ta va szi vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó an elõ zõ év de cem ber 1-jé ig, míg az õszi vizs ga idõ szak ra vo -
nat ko zó an az adott év má jus 1-jé ig kell nyil vá nos ság ra hoz ni.

A vizs gá zót pro jekt mun ká já nak el ké szí té sé ben kon zu lens se gí ti. Az a vizs gá zó, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal ren del -
ke zik, vagy nincs ta nu lói jog vi szony ban, sa ját ma ga gon dos ko dik kon zu lens rõl, a ta nu lói jog vi szony ban lé võ és érett sé -
gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ vizs gá zó kon zu len se au to ma ti ku san szak ta ná ra.”

10. Az R. Mel lék le té nek TÁR SA DA LOM IS ME RET, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím 
Írás be li vizs ga pont A pro jekt mun ka ér té ke lé se al pont har ma dik-ne gye dik mon da ta he lyé be az kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép: 

„Amennyi ben a kon zu lens és a ja ví tó ta nár nem azo nos, ak kor az el ké szí tés fo lya ma tá ért já ró 30 pont meg íté lé se
a kon zu lens szö ve ges ér té ke lé se és a mun ka nap ló fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.”

11. Az R. Mel lék le té nek ÉLÕ IDE GEN NYELV, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím
Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi pont el sõ mon da ta he lyé be az kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Az Ol va sott szö veg ér té se, Nyelv he lyes ség, Írás kész ség vizs ga rész-össze te võk ben a meg adott szó szám he lyett (az
egyes nyel vek ben – töb bek kö zött az arab, a ja pán és a hé ber ese té ben – hasz nált el té rõ írás je gyek mi att) nyelv spe ci fi ku -
san a ka rak ter szám ér ten dõ.”

12. Az R. Mel lék le té nek ÉLÕ IDE GEN NYELV, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím
Az írás be li fel adat lap ér té ke lé se pont 1-5. mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
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„A fel adat so rok el bí rá lá sa köz pon ti lag ki dol go zott ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó alap ján tör té nik.

Az Ol va sott szö veg ér té se, a Hal lott szö veg ér té se és a Nyelv he lyes ség vizs ga rész-össze te võk ja ví tá si-ér té ke lé si út -
mu ta tói tar tal maz zák a le het sé ges el fo gad ha tó vá la szo kat.

Az Írás kész ség ér té ke lé se köz pon ti lag ki dol go zott ana li ti kus ská lák alap ján tör té nik.

Az egyes vizs ga rész-össze te võk ben szer zett pon tok vizs ga pont tá va ló át ala kí tá sa köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si útmu -
tató alap ján tör té nik.

Az írás be li vizs ga rész min den vizs ga rész-össze te võ jé ben csak a cél zot tan mért kész sé get ér té ke lik.”

13. Az R. Mel lék le té nek ÉLÕ IDE GEN NYELV, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím EMELT SZIN TÛ VIZS GA al cím
Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi pont el sõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Az Ol va sott szö veg ér té se, Nyelv he lyes ség, Írás kész ség vizs ga ré szek ben a meg adott szó szám he lyett (az egyes nyel -
vek ben – töb bek kö zött az arab, a ja pán és a hé ber ese té ben – hasz nált el té rõ írás je gyek mi att) nyelv spe ci fi ku san a ka rak -
ter szám ér ten dõ.”

14. Az R. Mel lék le té nek EM BER- ÉS TÁR SA DA LOM IS ME RET, ETI KA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ -
ZÉPSZINTÛ VIZS GA al cím Írás be li vizs ga (pro jekt) pont Ál ta lá nos sza bá lyok al pont ne gye dik mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Az a vizs gá zó, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, vagy nincs ta nu lói jog vi szony ban, sa ját ma ga gon dos ko dik
kon zu lens rõl, a ta nu lói jog vi szony ban lé võ és érett sé gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ vizs gá zó kon zu len se au to ma ti -
ku san szak ta ná ra.”

15. Az R. Mel lék le té nek EM BER- ÉS TÁR SA DA LOM IS ME RET, ETI KA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP -
SZIN TÛ VIZS GA al cím Írás be li vizs ga (pro jekt) pont A pro jekt mun ka ér té ke lé se al pont har ma dik-ne gye dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Amennyi ben a kon zu lens és a ja ví tó ta nár nem azo nos, ak kor az el ké szí tés fo lya ma tá ért já ró 30 pont meg íté lé se
a kon zu lens szö ve ges ér té ke lé se és a mun ka nap ló fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.”

16. Az R. Mel lék le té nek EM BER IS ME RET ÉS ETI KA, BE VE ZE TÉS cí met kö ve tõ szö veg he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép: 

„Az érett sé gi vizs gán szá mon kér he tõ tu dás anyag mind két szin ten szer ve sen il lesz ke dik a ke ret tan terv hez, va la mint az 
ál ta lá nos érett sé gi kö ve tel mé nyek hez. A két szin ten azon ban a vizs ga fel épí té se lé nye ges kü lönb sé get mu tat. Bár mind a
két szin ten meg je len nek írás be li és szó be li kö ve tel mé nyek, ezek jel le ge azon ban nagy mér ték ben kü lön bö zik egy más tól.

A kö zép szin tû Em ber is me ret és eti ka ok ta tás nem a fi lo zó fi ai eti ka fo ga lom rend sze ré nek vagy az eti ka tör té net tár gyi
is me ret anya gá nak el sa já tít ta tá sát cé loz za meg. A kép zés in kább a szem lé let for má lás ra, a prob lé ma ér zé keny ség el mé lyí -
té sé re össz pon to sít. Ezért az ér té ke lés ben is ar ra he lyez zük a hang súlyt, mennyi re ké pes a vizs gá zó konk rét élet hely ze -
tek, er köl csi konf lik tu sok ér tel me zé se, elem zõ fel dol go zá sa so rán al kal maz ni a ta nul ta kat. En nek meg fe le lõ en a vizs ga -
kö ve tel mé nyek tel je sí té se ön ál ló mun kát, a tárgy kre a tív, sze mé lyes meg gyõ zõ dé sen ala pu ló meg kö ze lí té sét igény li.
Kö zép szin ten a vizs ga írás be li ré szét a vizs gá zók egyé ni pro jek tek ké szí té sé vel tel je sí tik. A pro jekt vizs ga té mái köz pon -
ti lag ke rül nek meg hir de tés re, s a vizs gá zók e meg adott té ma kö rö kön be lül vá laszt hat nak. A vizs gá zók ugyan ak kor szó -
be li érett sé gin eset elem zé sek so rán tesz nek ta nú bi zony sá got az ál ta luk meg ta nul tak al kal ma zá sá ról. A szó be li érett sé gi
má sik ele me az egyé ni pro jekt meg vé dé se a vizsgabizottság elõtt.

Lé nye gé ben ezek a kö ve tel mé nyek je len nek meg az emelt szin tû vizs ga írás be li és szó be li ré szé ben is. Itt azon ban el -
vár juk a vizs gá zók tól – akik vél he tõ en ezen a te rü le ten kí ván nak to vább ta nul ni -, hogy a ke ret tan ter vi kö ve tel mény rend -
szer mély sé gé ben is mer jék a fi lo zó fia, il let ve eti ka alap ve tõ fo ga lom rend sze rét, va la mint az eti ka tör té net alap ve tõ tár gyi 
is me ret anya gát. Az emelt szin ten az írás be li vizs ga esszé kér dés bõl és ki sebb eset elem zé sek bõl áll, míg a szó be lin a meg -
adott té tel sor alap ján vizs gáz nak, mely al kal mat ad el mé le ti fel ké szült sé gük, va la mint az ant ro po ló gia és az eti ka alap -
kér dé se i ben szer zett jár tas sá guk bemutatására.”

17. Az R. Mel lék le té nek EM BER IS ME RET ÉS ETI KA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al -
cím Írás be li vizs ga (pro jekt) pont Ál ta lá nos sza bá lyok al pont ne gye dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Az a vizs gá zó, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, vagy nincs ta nu lói jog vi szony ban, sa ját ma ga gon dos ko dik
kon zu lens rõl, a ta nu lói jog vi szony ban lé võ és érett sé gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ vizs gá zó kon zu len se automa -
tikusan szak ta ná ra.”

18. Az R. Mel lék le té nek EM BER IS ME RET ÉS ETI KA, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al -
cím Írás be li vizs ga (pro jekt) pont A pro jekt mun ka ér té ke lé se al pont har ma dik-ne gye dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép: 

„Amennyi ben a kon zu lens és a ja ví tó ta nár nem azo nos, ak kor az el ké szí tés fo lya ma tá ért já ró 30 pont meg íté lé se
a kon zu lens szö ve ges ér té ke lé se és a mun ka nap ló fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.”
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19. Az R. Mel lék le té nek TER MÉ SZET TU DO MÁNY, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al -
cím Szó be li vizs ga pont Ál ta lá nos sza bá lyok al pont má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Pro jekt mun kát csak ak kor vá laszt hat a vizs gá zó, ha érett sé gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zik és ta nu lói jog vi -
szony ban van.”

20. Az R. Mel lék le té nek A MA GYAR NÉP ZE NE ALAP JAI, I. RÉSZ LE TES VIZS GA KÖ VE TEL MÉ NYEK cím
A VIZS GA FOR MÁ JA al cí met kö ve tõ szö veg he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Kö zép szin ten: szó be li.
Emelt szin ten: írás be li és szó be li.
A ma gyar nép ze ne alap jai érett sé gi vizs ga cél ja
A ma gyar nép ze ne alap jai érett sé gi vizs ga cél ja an nak vizs gá la ta, hogy a vizs gá zó
Kö zép szin ten:
– ren del ke zik-e el vár ha tó át fo gó is me re tek kel a ma gyar nép ze né rõl és an nak he lyé rõl a ma gyar ze ne tör té net ben,
– meg is mer te-e a ma gyar nép ze ne fõbb stí lu sa it és stí lus ré te ge it, meg tud ja-e sza ba to san fo gal maz ni azok leg fõbb jel -

lem zõ it,
– tá jé ko zott-e a ma gyar nyelv te rü le ten a nép ze nei di a lek tus te rü le te ket és az egyes et ni kai cso por to kat il le tõ en,
– is me ri-e hang sze re ze ne iro dal má nak nép ze nei ere de tû da rab ja it, is me ri-e a dal la mok for rá sát és a fel dol go zott dal -

lam stí lus be li ho va tar to zá sát,
– ké pes-e tisz ta, stí lu sos nép dal ének lés re (be le ért ve a nép nyel vi szö ve gek he lyes ki ej té sét),
– ké pes-e lap ról éne kel ni dí szí tett nép dalt is, stí lu so san, szö veg gel – és ké pes-e azt elem zés sel meg ha tá roz ni,
– ren del ke zik-e biz tos me mó ri á val, meg fe le lõ re per to ár ral.
Emelt szin ten:
a fen ti ek ben fel so rol ta kon túl az érett sé gi vizs ga cél ja an nak fel mé ré se, hogy a vizs gá zó
– ren del ke zik-e a fel sõ fo kú ta nul má nyok hoz szük sé ges ala pok kal,
– ren del ke zik-e a tárgy is me re té nek meg fe le lõ és a fel sõ fo kon kü lö nö sen szük sé ges fel adat meg ol dó, abszt rak ci ós,

ana li zá ló és szin te ti zá ló ké pes ség gel,
– ké pes-e a ta nult is me re te ket fel hasz nál ni más tan tár gyak hoz kap cso ló dó fel ada tok ban,

kü lö nös te kin tet tel ze ne el mé le ti (hang rend sze rek, hang so rok, for mák), ze ne tör té ne ti, iro dal mi és tör té nel mi össze füg gé -
sek re,

– ké pes-e a ta nul ta kat hang szer já té ká ban ka ma toz tat ni nép ze nei ere de tû ma gyar mû ze nei da ra bok meg szó lal ta tá sa kor 
(he lyes dek la má lás).

A nép ze ne is me re te a je len kul tú rá já nak, ze né jé nek meg is me ré sé hez, meg ér té sé hez alap ve tõ en fon tos. Hoz zá já rul
a mû vé sze tek ben – kü lö nö sen a ze né ben va ló ön ál ló tá jé ko zó dás hoz, az ér zel mi és in tel lek tu á lis él mé nyek át élé sé hez, a
biz tos íté lõ ké pes ség ki ala kí tá sá hoz.

Kö ve tel mény
A ma gyar nép ze ne alap ja i ból kö zép szin ten, il let ve emelt szin ten vizs gá zók tól egy aránt el vár ha tó a tár sa da lom ban

 való tá jé ko zott ság (kü lö nös te kin tet tel a nép ze ne múlt já ról, hogy u.i. a pa raszt ság õriz te meg; a mai nép ze nei moz ga lom -
ról stb.), el vár ha tó a nép ze nei fo gal mak, szak ki fe je zé sek is me re te és gya kor la ti hely ze tek ben va ló al kal ma zá sa (töb bek
kö zött az el sõ re hal lott dal lam ka den ci á i nak, hang so rá nak stb.; összes sé gé ben a nép dal stí lu sá nak fel is me ré se), füg get le -
nül a to vább ta nu lás irá nyá tól (szak ori en tált vagy nem).

Az emelt szin ten vizs gá zók tól az azo nos mó don meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek kö ré bõl több tár gyi tu dást igény lõ
fel ada tok sze re pel nek az el mé le ti rész ben is, va la mint a gya kor la ti (ze nei fel ké szült ség) rész ben is: ese tük ben nép dal le -
jegy zés is sze re pel a fel ada tok kö zött (au ten ti kus fel vé tel rõl).

Mind két szin ten kö ve tel mény, hogy a vizs gá zó
– is mer je a ma gyar nép ze ne ál ta lá nos vo ná sa it,
– is mer je a fõbb ze nei stí lus ré te ge ket,
– is mer je fel a mû ze ne és nép ze ne össze füg gé se it, kü lö nö sen Bar tók és Ko dály mû vé sze té vel kap cso lat ban,
– is mer je a fõbb nép ze nei di a lek tus te rü le te ket és azok jel lem vo ná sa it, is mer je a nép ha gyo mány né hány ki emel ke dõ

éne ke sé nek és hang sze res elõ adó já nak ne vét,
– is mer je nagy vo ná sa i ban a ma gyar nép ze ne ku ta tá sa i nak tör té ne tét és a szak te rü let né hány ki emel ke dõ kép vi se lõ jé -

nek ne vét,
– tud ja össz hang ba hoz ni az el mé le ti (így kü lö nö sen a hang rend sze rek, hang so rok is me re te) és a gya kor la ti tud ni va ló -

kat (kü lö nös kép pen va la mely nép dal hang so rá nak fel is me ré se hal lás alap ján, a dal lam tí pus és a dal lam egyed kö zöt ti
kap cso lat tu da to sí tá sa: az ál lan dó és va ri a tív ele mek fel is me ré se, az adott dal lam stí lus lé nye gé nek meg ér té se és az adott
nép dal stí lu sos elõ adá sa stb.),

– le gyen ké pes a vizs gá zó a stí lu sok ban és stí lus ré te gek ben va ló el iga zo dás ra, szá má ra is me ret len dal lam ese tén is,
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– le gyen ké pes az adott prob lé mák meg ol dá sá ra,
– le gyen ké pes fel is mer ni, hogy a min den na pi élet ben a szín pad ról, sze rep léssze rû en meg szó la ló nép ze ne nem azo nos

az egy kor, a min den na pi élet hez kap cso ló dó nép ze né vel.
A ma gyar nép ze ne alap jai érett sé gi vizs ga tar tal mi kö ve tel mé nyei
– vizs gá zó kö zép szin ten ren del kez zék át fo gó is me re tek kel a ma gyar nép ze né rõl, le gyen ál ta lá no san tá jé ko zott a ma -

gyar nyelv te rü le ten, le gyen tá jé ko zott a nép ze nei di a lek tus te rü le te ket és az ott élõ et ni kai cso por to kat il le tõ en.
– Is mer je hang sze re ze ne iro dal má nak olyan da rab ja it, me lyek ma gyar nép ze nei ere de tû ek, s tud ja e dal la mok for rá sa it 

il let ve a fel dol go zott dal la mok stí lus be li ho va tar to zá sát.
– Le gyen ké pes tisz ta, stí lu sos nép dal ének lés re, a ma gyar nép da lok dek la má lás-mód ját le gyen ké pes ka ma toz tat ni

hang szer já té ká ban a nép ze nei ere de tû da ra bok ban is.
– Dí szí tett nép dalt is le gyen ké pes kot tá ból stí lu so san szö veg gel lap ról éne kel ni.
– Ren del kez zék biz tos me mó ri á val, meg fe le lõ re per to ár ral és stí lus is me ret tel.
A nép ze ne tan tárgy spe ci fi ku ma, hogy a töb bi ze nei tárgy hoz ha son ló an föl té te le zi a ze nei te vé keny sé get. Ezért az

érett sé gi vizs ga egy ré sze a szo ro san vett el mé le ti tu dás szint jé nek meg mé ré sét, má sik ré sze a ze nei ké pes ség il let ve mû -
vé szi fel ké szült ség fo ká nak mé ré sét, vizs gáz ta tá sát je len ti (ez utób bit ld. ze nei fel ké szült ség cím szó alatt).

A spe ci fi kum ból adó dik az is, hogy a kö zép szin tû és az emelt szin tû érett sé gi vizs ga nem ab ban kü lön bö zik egy más -
tól, hogy az egyik csak írás be li vizs gá ból, míg a má sik írás be li és szó be li vizs gá ból áll, ha nem ab ban, hogy az emelt szin -
tû érett sé gi – mint ma ga az is me ret anyag – az emelt szin ten bõ vebb, fel dol go zás mód já ban igé nye sebb, összes sé gé ben
sok ré tûbb.

Az aláb bi té mák tet szés sze rint sza ba don pá ro sít ha tók egy más sal. A tá gabb he lyi ha gyo má nyok ra vo nat ko zó is me ret -
anyag be épít he tõ a té te lek be, mely ki egé szít he ti a tan anya gon ala pu ló té tel sort.”

21. Az R. Mel lék le té nek GAZ DA SÁ GI IS ME RE TEK, II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cím A VIZS GA RÉ SZEI al cí met kö -
ve tõ táb lá zat alat ti mon dat he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„*Emelt szint I. írás be li vizs ga rész ben pro jekt mun kát csak ak kor vá laszt hat a vizs gá zó, ha érett sé gi bi zo nyít vánnyal
nem ren del ke zik, és ta nu lói jog vi szony ban van.”

22. Az R. Mel lék le té nek GAZDASÁGI ISMERETEK, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA al -
cím Írás be li vizs ga pont Ál ta lá nos sza bá lyok al pont ha to dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az a vizs gá zó, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, vagy nincs ta nu lói jog vi szony ban, sa ját ma ga gon dos ko dik
kon zu lens rõl, a ta nu lói jog vi szony ban lé võ és érett sé gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ vizs gá zó kon zu len se automa -
tikusan a szak ta ná ra.”

23. Az R. Mel lék le té nek GAZDASÁGI ISMERETEK, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA al -
cím Írás be li vizs ga pont A pro jekt mun ka ér té ke lé se al pont har ma dik-ne gye dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„Amennyi ben a kon zu lens és a ja ví tó ta nár nem azo nos, ak kor az el ké szí tés fo lya ma tá ért já ró 15 pont meg íté lé se
a kon zu lens szö ve ges ér té ke lé se és a mun ka nap ló fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.”

24. Az R. Mel lék le té nek BIOLÓGIA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA al cí met kö ve tõ táb lá -
zat alat ti mon dat he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„*Pro jekt mun ka ké szí té sét csak az a vizs gá zó vá laszt hat ja, aki érett sé gi bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zik, és ta nu lói
jog vi szony ban van.”

25. Az R. Mel lék le té nek TESTNEVELÉS, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA al cím A gya kor -
la ti vizs ga rész ér té ke lé se pont utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„A gya kor la ti vizs ga ér té ke lé se ér té ke lé si út mu ta tó alap ján tör té nik, mely rög zí ti az egyes ele mek ben nyúj tott tel je sít -
mé nye kért meg ítél he tõ pont ér té ke ket.”

2. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

Az R. Mel lék le té nek KA TO NAI ALAP IS ME RE TEK ÉRETT SÉ GI VIZS GA TÁRGY cí met kö ve tõ szö veg he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. RÉSZ LE TES VIZS GA KÖ VE TEL MÉ NYEK
A fel nö vek võ ge ne rá ció nem ren del ke zik is me re tek kel a hon vé de lem rõl, a mi nõ sí tett idõ sza kok ban rá há ru ló ál lam -

pol gá ri kö te le zett sé gek rõl. A ka to nai alap is me re tek tan tárgy ok ta tá sa se gít a kö zép is ko lák ban ta nu ló fi a ta lok hon vé del -
mi ne ve lé sé ben és ka to nai pá lyá ra irá nyí tá sá ban. A tan anyag el sa já tí tá sá val meg is me rik a Ma gyar or szág hon vé del mé -
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nek fel épí té sét, a Ma gyar Hon véd ség fel ada ta it, a ka to nák min den na pi éle tét. Is me re te ik bõ vü lé sé vel ki ala kul és fo lya -
ma to san erõ sö dik a hon vé de lem és a ka to nai élet irán ti po zi tív hozzáállásuk.

A fel ké szü lés ered mé nye ként a ta nu lók meg fe le lõ adott sá ga ik ra, ké pes ség szint jük re ala poz va ké pes sé vál nak a ka to -
nai fel sõ ok ta tás ba vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba tör té nõ fel vé te li kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re, to váb bá a ka to nai szol gá -
lat ne héz sé ge i nek el vi se lé sé re.

Kö zép szint
A kö zép szin tû vizs gán a di á kok nak az egy sze rûbb is me ret szer zé si el já rá sok ról, a rend sze re zés és al kal ma zás alap ve tõ 

for má i ról kell szá mot ad ni uk. A vizs ga kö ve tel mé nyek ben meg fo gal ma zott té ma kö rök lé nye gi is me ret anya gá nak rep ro -
du ká lá sa, a fon to sabb össze füg gé sek fel is me ré se, a ka to nai ter mi no ló gia hasz ná la ta, a gya kor la ti is me re tek el sa já tí tá sa
és az érett sé gi vizs gán tör té nõ be mu ta tá sa a kö ve tel mény. 

Emelt szint
Az emelt szin tû vizs ga el sõ sor ban a ka to nai fel sõ ok ta tás ba ké szü lõ di á kok ké pes sé ge it és is me re te it vizs gál ja. A vizs -

gá zók tól a kö zép szin tû kö ve tel mé nye ket meg ha la dó bo nyo lul tabb is me ret szer zé si el já rá so kat, ki fe je zõ kész sé get, össze -
tet tebb össze ha son lí tá si és elem zé si szem pon to kat kö ve tel meg, va la mint a té nyek és az ada tok tá gabb kö rét ké ri szá mon.

A) KOM PE TEN CI ÁK
– a ta nu lók nak el kell sa já tí ta ni uk: a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság- és szö vet sé gi po li ti ká já val, hon vé del mé vel kap -

cso la tos is me re te ket, meg is me rik a NATO, az Eu ró pai Unió az ENSZ fel épí té sét, mû kö dé sét, te vé keny sé gük
jellemzõit a válságövezetekben;

– is mer ni ük kell a Ma gyar Hon véd ség fel ada ta it, szer ve ze ti fel épí té sét, sze mé lyi ál lo má nyá nak össze té te lét, a szer -
zõ dé ses ka to nák na pi életét és járandóságait;

– meg is me rik a mo dern had vi se lés jel lem zõ vo ná sa it, a kü lön le ges ala ku la tok fel ada ta it, a mo dern ha di tech ni kai esz -
kö zök kö zül a fontosabbak adatait;

– el sa já tít ják a tér kép- és te rep ta ni alap is me re te ken be lül a te rep ta ni alap is me re te ket, a tér kép is me re tet, va la mint a
te re pen történõ tájékozódást;

– el sa já tít ják a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek alap ja it, a bé ke fenn tar tó el já rás mó do kat, a nem há bo rús mû ve le tek
felosztását és jellemzõit;

– az ál ta lá nos ka to nai is me re te ken be lül el sa já tít ják az ál ta lá nos har cá szat, a lõ el mé let, a ka to nai túl élés alap ja it,
meg is me rik az atom-, bi o ló gi ai és ve gyi fegy ve rek jel lem zõ it és ha tá sa it, a Ma gyar Hon véd ség jel lem zõ ha di tech -
ni kai esz kö ze it, a szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé si rend sze rét, va la mint a katonák alaki felkészítésének fontosabb
mozzanatait;

– a ha di jo gi alap is me re te ken be lül tisz tá ban van nak a há gai és a gen fi egyez mé nyek lét re jöt té vel, an nak fon to sabb
ele me i vel, a ha di fog lyok kal tör té nõ bá nás mód sza bá lya i val, a pol gá ri la kos ság vé del mé nek mód sze re i vel, a had vi -
se lés esz kö ze i nek és mód sze re i nek szabályozásával, a Nemzetközi Törvényszék feladataival;

– az egész ség ügyi is me re te ken be lül el sa já tít ják a sé rül tek ki men té sé nek sza bá lya it, az új ra élesz tés szak sze rû vég re -
haj tá sát, a vér zé sek, tö ré sek, ízü le ti sé rü lé sek el lá tá sát, meg is me rik a sé rült katonák harctéri ellátásának rendszerét.

B) TÉ MA KÖ RÖK

A kö zép szint nél fel so rolt kö ve tel mé nyek az emelt szint re is ér vé nye sek.

Témák
VIZSGASZINTEK

Középszint Emelt szint

1. A Ma gyar Köz tár sa ság 
biz ton ság po li ti kai
kör nye ze te

– A biz ton sá gi ki hí vás fo gal ma és a biz ton sá gi
ki hí vá sok tí pu sai, a bi o ló gi ai had vi se lés
jel lem zõi, ha tá sa a biz ton ság ra

– A glo ba li zá ció ha tá sai a biz ton ság ra

– Ha zán kat fe nye ge tõ ka to nai koc ká za tok

– Ha zán kat fe nye ge tõ nem ka to nai koc ká za tok

– A Ma gyar Köz tár sa ság Nem ze ti Ka to nai
Stra té gi á já nak fon to sabb jel lem zõi

– A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti kai
kör nye ze té nek vál to zá sa a II. vi lág há bo rú óta
nap ja in kig

– A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti ká já nak 
fõbb ele mei, jel lem zõ vo ná sai

– Ha zánk Nem ze ti Ka to nai Stra té gi á já nak
fon to sabb ele mei

– A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá gi hely ze té nek 
vál to zá sa a NA TO-ba tör tént be lé pé sünk óta
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– Az Eu ró pai Uni ós tag ság ha tá sa a Ma gyar
Köz tár sa ság biz ton sá gi hely ze té re

– A NATO lét re jöt té nek tör té nel mi kö rül mé nyei

– A NA TO-dokt rí nák ki dol go zá sá nak tör té nel mi 
hát te re, ha tá suk a vi lág po li ti kai hely zet re

– A NATO fel adat rend szer ének vál to zá sa a
két pó lu sú vi lág rend meg szû né se után

– A NATO lét re jöt té nek okai és bõ ví té sé nek
ál lo má sai

– A NATO fon to sabb szer vei és fel ada ta ik

– Az Eu ró pai Unió lét re jöt té nek kö rül mé nyei,
fej lõ dé sé nek ál lo má sai

– Az Eu ró pai Unió biz ton ság- és
vé de lem po li ti ká já nak cél jai

– Az ENSZ lét re jöt te, fon to sabb szer ve ze tei

– Az ENSZ te vé keny sé ge a vál ság öve ze tek ben

–  A NATO vá la sza a XXI. szá zad
biz ton ság po li ti kai ki hí vá sa i ra

– Az Eu ró pai Unió ki ala ku lá sá nak fo lya ma ta, az 
in teg rá ció lép csõ fo kai

– Az Eu ró pai Unió kö zös kül- és
biz ton ság po li ti ká já nak szük sé ges sé ge és
jel lem zõi

– Az ENSZ te vé keny sé ge a vi lág
vál ság öve ze te i ben 1945 óta

– Az ENSZ el sõ ge ne rá ci ós bé ke tá mo ga tó
mû ve le te i nek ki ala ku lá sa, jel lem zõi

– Az ENSZ má so dik ge ne rá ci ós bé ke tá mo ga tó
mû ve le te i nek ki ala ku lá sa, jel lem zõi

– Az ENSZ har ma dik ge ne rá ci ós bé ke tá mo ga tó
mû ve le te i nek ki ala ku lá sa, jel lem zõi

2. A Ma gyar Hon véd ség
fel épí té se és a ka to nai
szer ve ze tek jel lem zõi

– A Ma gyar Hon véd ség fel ada tai

– A pa rancs nok fel ada tai

– A raj, a sza kasz és a szá zad fel épí té se 

– A har ci erõk ál ta lá nos fel ada tai

– A lö vész kö te lé kek jel lem zõi 

– A harc ko csi zó kö te lé kek jel lem zõi 

– A har ci tá mo ga tó erõk ál ta lá nos jel lem zé se

– A fel de rí tõ kö te lé kek jel lem zé se 

– A tü zér kö te lé kek jel lem zé se 

– A har ci ki szol gá ló-tá mo ga tó erõk ál ta lá nos
jel lem zõi

– A lo gisz ti kai tá mo ga tás jel lem zõi

– Az egész ség ügyi kö te lé kek jel lem zõi

– A szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé si rend sze ré nek 
ele mei

– A Ma gyar Hon véd ség bé ke tá mo ga tó
te vé keny sé gé nek tör té ne te

– A Ma gyar Hon véd ség ak tu á lis kül föl di
misszi ó i nak fel ada tai és jel lem zé se

– A Ma gyar Hon véd ség fel épí té se,
had erõ ne me i nek jel lem zõi

3. A mo dern há bo rúk
jel lem zõi

– A mo dern há bo rúk jel lem zõ vo ná sai

– A kü lön le ges egy sé gek jel lem zõi és fel ada tai

– A mo dern ha di tech ni kai esz kö zök jel lem zõi

– A glo ba li zá ció és a mo dern had vi se lés
kap cso la ta

4. Tér kép- és te rep ta ni
alap is me re tek

– A meg ha tá ro zó te rep ele mek jel lem zõi

– A te rep fel osz tá sa

– A táj tí pu sok jel lem zõi

– A föld raj zi fok há ló zat jel lem zõi

– A vé del mi cé lú tér ké pek ve tü le tei

– Az UTM hen ger ve tü let jel lem zõi 

– Az UTM ve tü let ko or di ná ta rend sze re

– A föld raj zi ko or di ná ta rend szer 

– Az MGRS azo no sí tó rend szer

– A GEOREF azo no sí tó rend szer

– A tér ké pi je lek cso por to sí tá sa és jel lem zé se

– A jel kulcs fel épí té se és tar tal ma

– A dom bor zat áb rá zo lá sa a to po grá fi ai
tér ké pe ken

– A te rep al ko tó ele me i nek fon to sabb jel lem zõi,
ha tá suk be mu ta tá sa a harc ki me ne te lé re

– A te rep- és táj tí pu sok jel lem zõi, ha tá suk
elem zé se a ka to nai te vé keny sé gek re

– Egy adott pont UTM ko or di ná tá já nak
meg ha tá ro zá sa

– Egy adott pont föld raj zi ko or di ná tá já nak
meg ha tá ro zá sa

– Egy adott pont MGRS azo no sí tó já nak
meg ha tá ro zá sa

– Egy adott pont GEOREF azo no sí tó já nak
meg ha tá ro zá sa

– Az IMW szel vé nye zé si rend szer jel lem zé se

– A föld raj zi, a mág ne ses és a há ló za ti észa ki
irá nyok össze füg gé sei
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– A tá jo ló fel épí té se és jel lem zõi
– A föld raj zi, mág ne ses és há ló za ti észa ki
irá nyok össze füg gé sei
– A vi lág tá jak meg ha tá ro zá sa és ki tû zé se
tá jo ló val
– A vi lág tá jak meg ha tá ro zá sa egyéb
mód sze rek kel
– A tér kép tá jo lá sa tá jo ló val
– A tér kép tá jo lá sa vo na las te rep tár gyak alap ján
– Az ál lás pont meg ha tá ro zá sá nak mód sze rei
– A GPS gya kor la ti al kal ma zá si le he tõ sé gei

– Tá jé ko zó dá si mód sze rek a te re pen
– A GPS ala pú tá jé ko zó dás el ve

5. Az ál ta lá nos ka to nai
is me re tek  

5.1. A har cá szat
alap fo gal mai 

– A harc fo gal ma és tar tal ma, a har ci
le he tõ sé gek össze te või
– Az össz fegy ver ne mi harc fo gal ma és
jel lem zõi 
– A vé de lem és a tá ma dás for mái, va la mint
mé re tei
– A ka to nák ál ta lá nos kö tel mei harc ban
A ka to nák moz gás mód jai a harc me zõn

5.2. A bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek

– A bé ke tá mo ga tás fo gal ma és cél ja
– A bé ke mû ve le tek fel osz tá sa és jel lem zõi
– A nem há bo rús mû ve le tek fel osz tá sa és
jel lem zõi
– A bé ke fenn tar tó el já rás mó dok fel osz tá sa és
jel lem zõi

– A bé ke tá mo ga tó el já rá sok rend sze re az
1992-es ENSZ fõ tit ká ri je len tés alap ján
– Az egyes bé ke fenn tar tó el já rás mó dok
be mu ta tá sa

5.3. A lõ el mé let alap jai – A gya log sá gi fegy ve rek lõ sze re i nek fel osz tá sa

– Az éles lõ szer tí pu sai, fel épí té se és ré szei

– A röp pá lya fo gal ma és ele mei

5.4. Túl élé si is me re tek – A túl élés re tör té nõ fel ké szü lés fel ada tai a
ki kép zés so rán
– A me ne dék he lyé nek ki vá lasz tá si szem pont jai
– A tûz ra kás mód jai
– A nö vé nyek fo gyaszt ha tó sá gi teszt jé nek
lé pé sei
– A sze mé lyi ál cá zás vég re haj tá sa

– A ka to ná kat ér he tõ rend kí vü li hely ze tek
rend sze re
– A túl élés ér de ké ben szük sé ges te en dõk
be mu ta tá sa

5.5. ABV vé del mi
alap is me re tek

– Az atom rob ba nás pusz tí tó ha tá sai és
jel lem zé sük
– A ví ru sok, bak té ri u mok és a gom bák
jel lem zé se
– A mér ge zõ harc anya gok cso por to sí tá sa
– Az ideg bé ní tó ha tá sú mér ge zõ harc anya gok
jel lem zõi
– Az ál ta lá nos ha tá sú mér ge zõ harc anya gok
jel lem zõi
– A hó lyag hú zó ha tá sú mér ge zõ harc anya gok
jel lem zõi
– A foj tó ha tá sú mér ge zõ harc anya gok jel lem zõi
– Az in ger lõ ha tá sú mér ge zõ harc anya gok
jel lem zõi
– A pszi cho to xi kus mér ge zõ harc anya gok
jel lem zõi

– A nuk le á ris fegy ve rek jel lem zõi,
al kal ma zá sá nak ha tá sai
– A ve gyi fegy ve rek cso por to sí tá sa és
jel lem zé se
– A bi o ló gi ai fegy ve rek cso por to sí tá sa és
jel lem zé se

– A nö vény zet pusz tí tó mér ge zõ harc anya gok
jel lem zõi

– A vé de ke zés mód jai a bi o ló gi ai harc anya gok
el len
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5.6. Ha di tech ni kai
is me re tek

A Ma gyar Hon véd ség jel lem zõ ha di tech ni kai
esz kö ze i nek jel lem zõi
– A gép ka ra bély ré szei, mû kö dé se és jel lem zõ
ada tai 
– A pisz toly ré szei, mû kö dé se és jel lem zõ ada tai
– A tá ma dó ké zi grá nát ré szei, mû kö dé se és
jel lem zõ ada tai
– A vé dõ ké zi grá nát ré szei, mû kö dé se és
jel lem zõ ada tai
– A harc ko csi jel lem zé se és fegy ver ze te
– A gya log sá gi harc jár mû jel lem zé se és
fegy ver ze te
– A va dász re pü lõ gép jel lem zõi és tech ni kai
ada tai
– A har ci he li kop ter jel lem zõi és tech ni kai
ada tai

6. Ala ki is me re tek – Az ala ki ság alap fo gal mai
– A „Vi gyázz!” ál lás, a „Pi henj!” ál lás
vég re haj tá sa
– A „Sze rel vényt iga zíts!”, a „Ter pesz ál lás!”,
„Oszolj!” ve zény sza vak vég re haj tá sa
– A „Jobb ra át!”, „Bal ra át!” és a „Hát ra arc!”
ve zény sza vak vég re haj tá sa
– A tisz te let adás vég re haj tá sa
– Me net az elöl já ró hoz, je len tés, je lent ke zés
vég re haj tá sa
– A ka to nai ren dez vé nyek ala ki tar tal ma

– Az ala ki te vé keny ség ki ala ku lá sa, az ala ki ság
je len tõ sé ge a ka to nai fe gye lem fenn tar tá sá ban

7. A hon vé de lem
rend sze re és a
hon vé del mi
kö te le zett sé gek

– A mi nõ sí tett idõ sza kok jel lem zõi
– A Hon vé del mi Ta nács fon to sabb fel ada tai 
– A mi nõ sí tett idõ sza kok ban el ren del he tõ
rend kí vü li in téz ke dé sek
– Az ál lam pol gá rok sze mé lyes hon vé del mi
kö te le zett sé gei
– A Ma gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má nya 
– A hi va tá sos jog vi szony jel lem zõi
– A szer zõ dé ses jog vi szony jel lem zõi 
– Az ön kén tes tar ta lé kos jog vi szony jel lem zõi

– A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mét
meg ha tá ro zó jog sza bá lyok
– A mi nõ sí tett idõ sza kok el ren de lé sé nek
fel té te lei, az egyes mi nõ sí tett idõ sza kok
jel lem zõi
– A hon vé del mi kö te le zett sé gek rend sze re,
tar tal ma
– A hon vé de lem rend sze ré nek irá nyí tá sa
mi nõ sí tett idõ sza kok ban
– A Hon vé del mi Ta nács össze té te le és fel ada tai

8. Ha di jo gi
alap is me re tek

– A gen fi egyez mé nyek lét re jöt té nek
kö rül mé nyei, fon to sabb ele mei
– A há gai egyez mé nyek lét re jöt té nek
kö rül mé nyei, fon to sabb ele mei

– A har co sok jel lem zõi
– A zsol dos jel lem zõi
– A ter ro riz mus jel lem zõ vo ná sai
– A harc kép te len ség is mér vei
– A ha di fog lyok kal szem be ni bá nás mód
sza bá lyai
– A pol gá ri la kos ság és a pol gá ri ja vak vé del me
– A meg le põ ak nák jel lem zõi
– A hit sze gés fo gal ma
– A Nem zet kö zi Tör vény szék fel ada tai

9. A szer zõ dé ses ka to nák 
éle te a Ma gyar
Hon véd ség ben

– A ka to nai rend fo ko za tok

– A na pi rend fõ pont jai

– A Ma gyar Hon véd ség ügye le ti szol gá la tai

– A füg gel mi vi szo nyok

– A pa rancs fo gal ma, a pa rancs adás jel lem zõi

– A ki hall ga tás 

– A szol gá la ti érint ke zés sza bá lyai

– A ka to nák já ran dó sá gai
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10. Egész ség ügyi
is me re tek

– Te en dõk a bal ese ti hely szí nen

– El lá tá si sor rend nor mál bal ese tek ben

– El lá tá si sor rend ka taszt ró fák ban és tö me ges
bal eset ben

– Az el sõ se gély nyúj tók fel ada tai a men tõk
meg ér ke zé sé ig 

– A sé rült moz ga tá sá ra al kal maz ha tó mód sze rek

– Fek te té si mó dok a sé rül tek el lá tá sa kor

– Az esz mé let len ség meg ál la pí tá sá nak
mód sze rei

– Az esz mé let len be teg el lá tá sa

– Az esz mé let len be teg vagy a sé rült moz ga tá sa

– A ha lál biz tos je lei

– Az új ra élesz tés vég re haj tá sa

– A de fib ril lá tor al kal ma zá sa

– A vér zé sek tí pu sai

– Az ar té ri ás vér zés el lá tá sa

– Az ar té ri ás nyo mó kö tés el ké szí té se

– A vé nás vér zés el lá tá sa

– A vé nás nyo mó kö tés el ké szí té se

– A ka pil lá ris vér zés el lá tá sa

– A fe dõ kö tés el ké szí té se

– Kö tö zé si alap el vek 

– A tö ré sek faj tái

– A tö ré sek tü ne tei

– A tö ré sek el lá tá sa

– Az ízü le ti sé rü lé sek faj tái

– Az ízü le ti sé rü lé sek el lá tá sa

– A harc té ren meg sé rült ka to nák el lá tá sá nak
sza ka szai

– A mér ge zé sek el lá tá sá nak sza bá lyai

II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA

A vizs ga ré szei

Középszint Emelt szint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

120 perc 15 perc 240 perc 30 perc

100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

A vizs gán hasz nál ha tó se géd esz kö zök

Középszint Emelt szint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

A vizs gá zó biz to sít ja NINCS NINCS A II. fel adat sor nál
vo nal zó, kör zõ,
kö zép is ko lai tör té nel mi
és kö zép is ko lai föld raj zi
at lasz

NINCS

A vizs ga bi zott sá got
mû köd te tõ in téz mény
biz to sít ja

NINCS Sze mé lyi és tech ni kai
se géd esz kö zök a
nyil vá nos ság ra ho zott
anyag alap ján

NINCS Sze mé lyi és tech ni kai
se géd esz kö zök a
nyil vá nos ság ra ho zott
anyag alap ján
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Nyil vá nos ság ra ho zan dók

Középszint Emelt szint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

Anyag NINCS Se géd esz kö zök lis tá ja NINCS Se géd esz kö zök lis tá ja

Mi kor? a vizs ga évét meg elõ zõ tan év
vé gé ig

a vizs ga évét meg elõ zõ tan év
vé gé ig

KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

120 perc 15 perc

Fel adat lap meg ol dá sa A al té tel tér kép és te rep ta ni alap -
is me re tek 

B al té tel ala ki is me re tek C al té tel egész ség ügyi is me re tek

20 pont 15 pont 15 pont

100 pont 50 pont 

A té ma kö rök meg osz lá sa a vizs ga ré szek kö zött

Témakörök
Középszint

írásbeli szóbeli

1. A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti kai kör nye ze te X

2. A Ma gyar Hon véd ség fel épí té se, ka to nai szer ve ze tek X

3. A mo dern há bo rúk jel lem zõi, kü lön le ges egy sé gek X

4. Tér kép- és te rep ta ni alap is me re tek X X

5. Ál ta lá nos ka to nai is me re tek X

6. Ala ki is me re tek X

7. A hon vé de lem rend sze re, hon vé del mi kö te le zett sé gek X

8. Ha di jo gi alap is me re tek X

9. A szer zõ dé ses ka to nák éle te a Ma gyar Hon véd ség ben X

10. Egész ség ügyi is me re tek X X

Írás be li vizs ga 

Ál ta lá nos sza bá lyok
A vizs gá zók egy köz pon ti fel adat la pot ol da nak meg. A vizs gá zó a ren del ke zé sé re ál ló idõt tet szés sze rint oszt hat ja be,

az egyes fel ada tok meg ol dá si sor rend je tet szõ le ges. Az írás be li fel adat lap meg ol dá sa kor se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Az írás be li vizs ga té ma kö rei a rész le tes vizs ga kö ve tel mé nyek ben ta lál ha tók.

Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi
Az írás be li fel adat lap 25-30 fel ada tot tar tal maz, ame lye ket a kö vet ke zõ té ma el osz tás sze rint kell össze ál lí ta ni:

Témakörök Megoszlás aránya

A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti kai kör nye ze te 3–4 

A Ma gyar Hon véd ség fel épí té se, ka to nai szer ve ze tek 3–4 

A mo dern há bo rúk jel lem zõi, kü lön le ges egy sé gek 2–2 

Tér kép- és te rep ta ni alap is me re tek 3–4 

Ál ta lá nos ka to nai is me re tek 5–7 

A hon vé de lem rend sze re, hon vé del mi kö te le zett sé gek 2–4 

Ha di jo gi alap is me re tek 2–2 

A szer zõ dé ses ka to nák éle te a Ma gyar Hon véd ség ben 2–2 

Egész ség ügyi is me re tek 2–3 
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Az írás be li fel adat la pon pél dá ul az aláb bi fel adat tí pu sok for dul hat nak elõ:
– rö vid vá laszt igény lõ, nyi tott kér dé sek,
– fe le let vá lasz tás, ahol leg alább négy vá lasz le he tõ ség van,
– hi á nyos szö veg ki egé szí té se, sza vak, ki fe je zé sek pót lá sa elõ re meg adott lis tá ból vagy anélkül,
– ké pek alap ján fel tett kér dé sek re rö vid vá lasz adás,
– ké pe ken lé võ in for má ci ók fel is me ré se,
– ha mis és igaz ál lí tá sok ki vá lasz tá sa,
– fo gal mak fel is me ré se, hi bá san le írt fo gal mak ki vá lasz tá sa,
– áb rák, váz la tok ki egé szí té se vagy fel is me ré se,
– egy más hoz ren de lés, pél dá ul:
– ké pek, ese mé nyek, össze ke vert be kez dé sek sor rend be rakása,
– vé le mé nyek, ki je len té sek, ese mé nyek sze mé lyek hez kap cso lá sa,
– cso por to sí tás meg adott ka te gó ri ák sze rint stb.

Az írás be li fel adat lap ér té ke lé se
Az írás be li fel adat lap ma xi má lis pont szá ma 100 pont, ér té ke lé se köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó alap ján tör -

ténik.

Szó be li vizs ga

Ál ta lá nos sza bá lyok
A szó be li vizs gá hoz a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény té tel sort ál lít össze. A té tel sor há rom szor 15 db té tel bõl

áll. A vizs gá zók mind há rom al té tel sor ból egyet-egyet húz nak. Az „A” al té tel tér kép és te rep ta ni alap is me re te ket, a „B”
al té tel ala ki is me re te ket, a „C” al té tel egész ség ügyi is me re te ket kér szá mon. A vizs ga he lyek be ren de zé sé rõl, a vizs gá hoz 
szük sé ges sze mé lyi és tech ni kai se géd esz kö zök rõl a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény gon dos ko dik. A se géd esz -
kö zök lis tá ját a vizs ga évét meg elõ zõ tan év vé gé ig nyil vá nos ság ra kell hozni.

A szó be li vizs ga tar tal mi és for mai jel lem zõi.
A szó be li vizs ga sa já tos sá ga, hogy a „B” és a „C” al té tel vég re haj tá sá hoz szük ség van a vizs gá zó tár sak se gít sé gé re.

Ezért a bent lé võ vizs gá zók egy szer re ki húz zák a há rom al té telt, a ren del ke zés re ál ló idõ alatt min den ki fel ké szül. Utá na
kez dõ dik min den ki szá má ra a fel adat vég re haj tá sa, elõ ször az „A” al té tel rõl ad nak szá mot, majd a „B” és a „C” al té tel
kö vet ke zik. 

A szó be li vizs ga ér té ke lé se
Az al té te le ket kü lön-kü lön kell ér té kel ni. Az „A” al té tel re ma xi má li san 20 pont, míg a „B” és a „C” al té te lek re ma xi -

má li san 15-15 pont ad ha tó. Az ér té ke lé si szem pon to kat és a pon tok meg osz lá sát az ér té ke lé si út mu ta tó tar tal maz za. 

EMELT SZIN TÛ VIZS GA

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

240 perc 30 perc

I. Feladatsor II. Feladatsor A feladat 

Egy téma összefüggõ kifejtése

megadott szempontok alapján

B feladat 

alaki ismeretek  vagy térkép- és

tereptani alapismeretek

C feladat 

egészségügyi ismeretek80 perc 160 perc

40 pont 60 pont 20 pont 15 pont 15 pont

100 pont 50 pont

A té ma kö rök meg osz lá sa a vizs ga ré szek kö zött

Fsz Témakörök
Emelt szint

írásbeli szóbeli

1. A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti kai kör nye ze te X X

2. A Ma gyar Hon véd ség fel épí té se, ka to nai szer ve ze tek X X

3. A mo dern há bo rúk jel lem zõi, kü lön le ges egy sé gek X X

4. Tér kép- és te rep ta ni alap is me re tek X X
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Fsz Témakörök
Emelt szint

írásbeli szóbeli

5. Ál ta lá nos ka to nai is me re tek X X

6. Ala ki is me re tek X

7. A hon vé de lem rend sze re, hon vé del mi kö te le zett sé gek X X

8. Ha di jo gi alap is me re tek X X

9. A szer zõ dé ses ka to nák éle te a Ma gyar Hon véd ség ben X X

10. Egész ség ügyi is me re tek X X

Írás be li vizs ga 
Ál ta lá nos sza bá lyok
A vizs gá zók egy köz pon ti fel adat la pot ol da nak meg, amely fel adat lap két rész bõl áll: 
Az I. fel adat sor 20–25 db egy sze rû, rö vid vá laszt igény lõ fel ada tot tar tal maz. 
A II. fel adat sor ban 2 hosszú, 2 rö vid ki fej ten dõ szö ve ges és 2 tá jé ko zó dás sal kap cso la tos fel ada tot kell meg ol da ni. 
A vizs gá zó elõ ször az I. fel adat sort old ja meg, en nek be sze dé se után kap ja meg a II. fel adat sort. A ren del ke zé sé re ál ló

idõt a fel adat so ro kon be lül tet szés sze rint oszt hat ja be, az egyes fel ada tok meg ol dá si sor rend je is tet szõ le ges. Az I. fel -
adat sor meg ol dá sa kor se géd esz köz nem hasz nál ha tó. A II. fel adat sor meg ol dá sá hoz hasz nál ha tó se géd esz kö zök lis tá ját
a vizs ga le írás vo nat ko zó táb lá za ta tar tal maz za.

Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi
Az írás be li fel adat lap I. fel adat so rá nak fel ada ta it a kö vet ke zõ té ma el osz tás sze rint kell össze ál lí ta ni:

Témakörök Megoszlás aránya

A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti kai kör nye ze te 3–4 

A Ma gyar Hon véd ség fel épí té se, ka to nai szer ve ze tek 2–4 

A mo dern há bo rúk jel lem zõi, kü lön le ges egy sé gek 1–2 

Tér kép- és te rep ta ni alap is me re tek 2–4 

Ál ta lá nos ka to nai is me re tek 4–6 

A hon vé de lem rend sze re, hon vé del mi kö te le zett sé gek 2–3 

Ha di jo gi alap is me re tek 1–2 

A szer zõ dé ses ka to nák éle te a Ma gyar Hon véd ség ben 1–2 

Egész ség ügyi is me re tek 2–3 

Az írás be li fel adat la pon pél dá ul az aláb bi fel adat tí pu sok for dul hat nak elõ:
– rö vid vá laszt igény lõ, nyi tott kér dé sek,
– fe le let vá lasz tás, ahol leg alább négy vá lasz le he tõ ség van,
– hi á nyos szö veg ki egé szí té se, sza vak, ki fe je zé sek pót lá sa elõ re meg adott lis tá ból vagy anélkül,
– ké pek alap ján fel tett kér dé sek re rö vid vá lasz adás,
– ha mis és igaz ál lí tá sok ki vá lasz tá sa,
– fo gal mak fel is me ré se, hi bá san le írt fo gal mak ki vá lasz tá sa,
– ké pe ken lé võ in for má ci ók fel is me ré se,
– áb rák, váz la tok ki egé szí té se vagy fel is me ré se,

II. fel adat sor, amely ben 2 hosszú szö ve ges, elem zõ, 2 rö vi debb szö ve ges, prob lé ma meg ol dó, va la mint 2 tá jé ko zó dás -
sal kap cso la tos fel ada tot kell meg ol da ni. 

A hosszú szö ve ges, elem zõ fel adat azt je len ti, hogy for rás anyag nél kül kell 35–40 so ros szer kesz tett szö veg ben
(kb. 170–180 szó ban) meg ol da ni a fel ada tot. A fel adat egy fo ga lom vagy kér dés ki fej té se a meg adott ter je de lem ben.
A fel adat szem pon to kat tar tal maz a fo gal ma zás el ké szí té sé hez. A fel ada tok ra ma xi má li san 15–15 pont ad ha tó.

A rö vid ki fej ten dõ fel adat egy szö ve ges, prob lé ma meg ol dó fel adat. A fel adat ban meg adott va la mi lyen for rás (szö ve -
ges, ké pi) fel hasz ná lá sá val kell né hány mon dat ban, 9–10 sor ban kb. 60–70 szó ban meg ol da ni a ki tû zött fel ada tot. A fel -
ada tok ra ma xi má li san 10-10 pont ad ha tó.
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A tá jé ko zó dás sal kap cso la tos fel adat tér ké pen vég re haj tott konk rét szer kesz té si fel ada tot je lent. Ez le het egy adott
pont ko or di ná tá ja, adott pont azo no sí tó ada tai, egy meg adott te rep tárgy vagy pont azo no sí tá sa a tér ké pen, a te re pi tá jé ko -
zó dás sal kap cso la tos tér ké pi szer kesz té si fel adat. A fel ada tok ra ma xi má li san 5-5 pont ad ha tó.

Az írás be li fel adat lap ér té ke lé se
Az írás be li fel adat lap ma xi má lis pont szá ma 100 pont, ér té ke lé se köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó alap ján tör -

ténik.

Szó be li vizs ga
Az emelt szin tû szó be li vizs ga köz pon ti té tel sor alap ján zaj lik. A szó be li vizs ga le bo nyo lí tá sá hoz 20 db té tel ké szül,

a vizs gá zók egy té telt húz nak. A té tel sort úgy kell össze ál lí ta ni, hogy az te ma ti ka i lag le fed je a kö ve tel mény rend szert.
A szó be li vizs ga sa já tos sá ga, hogy a „B” és a „C” fel adat vég re haj tá sá hoz szük ség le het a vizs gá zó tár sak se gít sé gé re.

Ezért a bent lé võ vizs gá zók egy szer re ki húz zák a szó be li té telt, a ren del ke zés re ál ló idõ alatt az összes vizs gá zó fel ké -
szül. Utá na kez dõ dik min den ki szá má ra elõ ször az „A” fel adat ki fej té se, majd a „B” és a „C” fel adat vég re haj tá sa kö vet -
ke zik. 

A szó be li vizs ga ér té ke lé se
A vizs ga fel ada tok tel je sí té sé re ma xi má li san 50 pont ad ha tó. Az ér té ke lés köz pon ti ér té ke lé si út mu ta tó alap ján tör -

ténik.”

3. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

1.  Az R. Mel lék le té nek INFORMATIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA al cím Gya kor la ti
vizs ga pont, Ál ta lá nos sza bá lyok al pont egy új ki len ce dik mon dat tal egészül ki:

„A kor mány hi va ta lok ál tal szer ve zett vizs gák ese tén a vizs gá zó nak a je lent ke zés sel egy idõ ben le kell ad nia egy nyi -
lat ko za tot, amely ben meg je lö li, hogy az érett sé gi vizs gán az egyes szoft ver cso por to kon be lül az adott fel adat tí pu sok
meg ol dá sá hoz az adott vizs ga idõ szak ra ér vé nyes szoft ver lis tá ból mely szoft ve re ket kí ván ja hasz nál ni.”

2.  Az R. Mel lék le té nek INFORMATIKA, II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA al cím Gyakor -
lati vizs ga pont Ál ta lá nos sza bá lyok al pont egy új ki len ce dik mon dat tal egészül ki:

„A vizs gá zó nak a je lent ke zés sel egy idõ ben le kell ad nia egy nyi lat ko za tot, amely ben meg je lö li, hogy az érett sé gi
vizs gán az egyes szoft ver cso por to kon be lül az adott fel adat tí pu sok meg ol dá sá hoz az adott vizs ga idõ szak ra ér vé nyes
szoft ver lis tá ból mely szoft ve re ket kí ván ja hasz nál ni.”

4. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

Az OKM ren de let 39. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 45. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó ren -
del ke zé sé ben a II. A VIZS GA LE ÍRÁ SA cí met kö ve tõ szö veg a kö vet ke zõ szö veg gel lép ha tály ba.

„A vizs ga le írá sa

 Középszint  Emelt szint

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 180 perc  15 perc  180 perc  20 perc

 100 pont  50 pont  100 pont  50 pont
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A vizs gán hasz nál ha tó se géd esz kö zök

  Középszint  Emelt szint

  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 A vizs gá zó biz to sít ja  vo nal zók, szö ve ges
ada tok tá ro lá sá ra és
meg je le ní té sé re nem
al kal mas
zseb szá mo ló gép

 NINCS vo nal zók, szö ve ges
ada tok tá ro lá sá ra és
meg je le ní té sé re nem
al kal mas
zseb szá mo ló gép

 NINCS

 A vizs ga bi zott sá got
mû köd te tõ in téz mény
biz to sít ja

 Szá mí tó gép a meg fe le lõ 
szoft ve rek kel

 Szá mí tó gép a meg fe le lõ 
szoft ve rek kel

 Szá mí tó gép a meg fe le lõ 
szoft ve rek kel

 Szá mí tó gép a meg fe le lõ 
szoft ve rek kel

Nyil vá nos ság ra ho zan dók

  Középszint  Emelt szint

  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 Anyag  szoft ver lis ta  szoft ver lis ta  szoft ver lis ta  szoft ver lis ta

 Mi kor?  A vizs ga évét meg elõ zõ
tan év vé gé ig

A vizs ga évét meg elõ zõ
tan év vé gé ig

 A vizs ga évét meg elõ zõ
tan év vé gé ig

 A vizs ga évét meg elõ zõ
tan év vé gé ig

KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA

 Középszint

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 180 perc  15 perc

 100 pont  50 pont

 I. Fel adat lap  II. Fel adat lap  

 30 perc  150 perc  El mé le ti té te lek ki fej té se

 Teszt fel adat meg ol dá sa  Szá mí tó gé pes fel adat és szá mí tó gép pel vég -
zett in ter ak tív gya kor lat / pa pí ron meg ol dan -

dó fel adat

 in for ma ti ka szak mai gya kor la ti alap is me re -
te i nek be mu ta tá sa

15 pont 85 pont  

Írás be li vizs ga

Ál ta lá nos sza bá lyok
A köz pon ti lag össze ál lí tott írás be li vizs ga cél ja, hogy el len õriz he tõ ké pet ad jon a vizs gá zó szak mai in for ma ti kai ala -

po zó is me re te i rõl az is me re tek, a ké pes sé gek és az al kal ma zás te kin te té ben egy aránt. A vizs ga elõ se gí ti, hogy a vizs gá -
zók tel je sít mé nyei, az egyes is ko lák ban fo lyó vizs gák össze mér he tõk le gye nek, és hoz zá já rul ah hoz is, hogy az ok ta tás
ered mé nyes sé ge ob jek tí veb ben mér he tõ legyen.

A teszt fel ada tot pa pír ala pon, ki kap csolt szá mí tó gép mel lett kell meg ol da ni.
A köz pon ti fel adat sor má so dik ré szét szá mí tó gé pen, il let ve a fel adat uta sí tá sá nak meg fe le lõ en pa pí ron kell meg ol da -

ni. A szá mí tó gé pe ket az is ko lá nak a ki adott lis ta sze rint az írás be li vizs ga meg kez dé se elõtt elõ kell ké szí te ni.
Az elõ ké szí tés le het sé ges fo lya ma ta Tá jé koz ta tó ban ke rül köz zé té tel re. A fel adat meg ol dá sá hoz szük sé ges se géd -

anya got a vizs gát szer ve zõ in téz mény elõ ze te sen meg kap ja.
A kö zép szin tû vizs gá ra je lent ke zõ vizs gá zó ab ban az eset ben nyi lat ko zik a vá lasz tá sá ról amennyi ben a vizs ga szer ve -

zõ azt le he tõ vé te szi. Kö zép szin tû vizs ga ese tén a vizs gát szer ve zõ in téz mény dönt het úgy, hogy a vizs gát az ál ta la meg -
ha tá ro zott szoft ver kom po nen sek hasz ná la tá val le het le ten ni.

Az írás be li és szó be li vizs ga idõ tar ta ma alatt a rend szer gaz dá nak el ér he tõ nek kell len nie. A rend szer gaz da a vizs ga te -
rem be csak gép- vagy szoft ver hi ba ese tén hív ha tó be. Je len lé té rõl és az ál ta la vég zett te vé keny ség rõl jegy zõ köny vet kell
fel ven ni.

Az írás be li vizs ga to váb bi sza bá lyai:
A rend szer gaz da a vizs ga után a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül a vizs gá zók ál tal hasz nált map pá kat két pél dány ban,

egy szer ír ha tó, kel lõ kép pen el ter jedt adat hor do zó ra ír ja (pél dá ul CD-R, DVD-R, DVD+R)
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A vizs ga szer ve zõ az egyik adat hor do zót bé lyeg zõ vel el lát va el zár ja mint biz ton sá gi má so la tot, a má si kat pe dig a to -
váb bi ak ban az írás be li dol go za tok ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fe le lõ en ke ze li.

Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi
Az írás be li vizs gán az I. Fel adat lap hard ver alap is me re tek, szoft ver alap is me re tek, há ló za ti is me re tek és az in for ma ti -

kai alap is me re tek, il let ve az elekt ro ni kai alap is me re tek té ma kö rök bõl; a II. Fel adat lap a vizs gá zó vá lasz tá sá tól füg gõ en
szö veg szer kesz tés, táb lá zat ke ze lés, pre zen tá ció és mul ti mé dia, prog ra mo zá si alap is me re tek és adat bá zis-ke ze lés, il let ve 
az elekt ro ni kai alap is me re tek té ma kö rök bõl tar tal maz feladatokat.

A fel ada tok és a fel adat sor jel lem zõi

  Kompetenciák  Pont

 I. Teszt jel le gû, il let ve egy sze rû, rö vid szö ve ges
vá laszt igény lõ fel ada tok

Alap fo gal mak is me re te, de fi ni á lá sa, al kal ma zá sa,
össze füg gé sek is me re te és al kal ma zá sa

15

 II. Gya kor la ti jel le gû fel ada tok Szö veg szer kesz té si, táb lá zat ke ze lé si, pre zen tá ció
ké szí té si is me re tek

25

 Adat bá zis alap is me re tek 25

 Prog ra mo zá si alap is me re tek / Elekt ro ni kai
is me re tek

35

 Össze sen: 100

I. Fel adat lap
Az I. Fel adat lap teszt jel le gû, il let ve egy sze rû, rö vid szö ve ges vá laszt igény lõ fel ada to kat tar tal maz.

Tar tal mi szer ke zet
A szá mí tó gép hasz ná la tot igény lõ fel adat sor a prog ra mo zá si/elekt ro ni kai és az adat bá zis ke ze lé si is me re tek al kal ma -

zá si jel le gû kö ve tel mé nye i re épít. A fel adat sor 4 fel adat ból áll, ame lyek rész fel ada to kat is tar tal maz hat nak. A vizs gá zó -
nak a 3. és 4. fel adat kö zül vagy az „A” je lû e ket, vagy a „B” je lû e ket kell meg ol da ni. Vá lasz tá sát a fel adat lap meg fe le lõ
ré szén je lez nie kell, amit a fel ügye lõ ta nár nak a vizs ga dol go zat be sze dé se kor el len õriz nie kell.

 Feladattípusok  Pont

 1. Szö veg szer kesz té si, táb lá zat ke ze lé si, pre zen tá ció ké szí té si is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sa  25

 2. Egy adott adat táb la lét re ho zá sa és fel töl té se a meg adott ada tok kal. Le kér de zés.  25

 3.A  Al go rit mus kó do lá sa/3.B elekt ro tech ni ka fel adat.  13

 4.A  In put adat so ron dol go zó prog ram el ké szí té se/4.B ana lóg il let ve di gi tá lis elekt ro ni kai fel adat  22

A szá mí tó gé pen meg ol dan dó fel ada tok meg ol dá sát adat hor do zó ra kell men te ni.
A köz pon ti írás be li fel ada tok az egyes té ma kö rök höz tar to zó is me ret anyag rész le tes kö ve tel mé nye in ala pul nak.
A 10–15 kér dés bõl ál ló teszt jel le gû kér dés sor ban az in for ma ti kai ala po zó is me re tek hez kap cso ló dó fo gal mak, tör -

vény sze rû sé gek és össze füg gé sek sze re pel nek. Az egy sze rû, rö vid vá laszt igény lõ fel ada tok pon to san kö rül ír ha tó vá la -
szo kat vár nak el a vizs gá zók tól. A kér dés tí pu sok az elõ írt is me ret- és ké pes ség jel le gû kö ve tel mé nyek nek fe lel nek meg,
így al kal ma sak ar ra, hogy az egyes kom pe ten ci ák hoz tar to zó el mé le ti is me re tek el sa já tí tá sát mérni lehessen.

II. Fel adat lap
Min den vizs gá zó ren del ke zé sé re kü lön szá mí tó gé pet kell bo csá ta ni. Gon dos kod ni kell to váb bá tíz vizs gá zón ként leg -

alább egy tar ta lék kon fi gu rá ci ó ról. Az egyes kon fi gu rá ci ó kon te le pít ve kell len ni ük a fel ada tok meg ol dá sá hoz szük sé ges 
szoft ve rek nek. A vizs gát szer ve zõ in téz mé nyek nek gon dos kod ni uk kell ar ról, hogy a vizs ga idõ tar ta ma alatt a vizs ga le -
bo nyo lí tá sá ban sze re pet ka pó kon fi gu rá ci ók ne ér hes sék el egy mást, il let ve az in ter ne tet. Az egyéb kö zös is ko lai szin tû
erõ for rá sok hoz leg fel jebb ol va sá si jo guk le gyen, amennyi ben az va la mely vizs ga anyag vagy szoft ver el éré sé hez szük sé -
ges lehet.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak olyan kon fi gu rá ció hasz nál ha tó, amely tar tal maz za a vizs ga le té te lé hez szük sé ges
szoft ver kom po nen se ket és az ezek fut ta tá sá ra al kal mas hard vert.

A vizs ga le té te lé hez szük sé ges szoft ver kom po nen sek:
– a szoft ver lis tá ban sze rep lõ ál ta lá nos cé lú prog ra mo zá si nyelv hez le he tõ ség sze rint fej lesz tõi és fut ta tó kör nye zet
– a szoft ver lis tá ban sze rep lõ ál ta lá nos cé lú re lá ci ós adat bá zis-ke ze lõ rend szer
– szö veg szer kesz tõ prog ram
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– eset le ge sen: prog ram ter ve zõ CA SE esz köz, raj zo ló prog ram stb.
– a fen ti esz kö zök hasz ná la tát le he tõ vé te võ ope rá ci ós rend szer és ki egé szí tõ szoft ve rek (pl. ví rus ir tó stb.)

A fel adat tí pu sok ér tel me zé se:

1.  fel adat:
Egy össze tet tebb, szö veg szer kesz té si és táb lá zat ke ze lé si is me re te ket is szá mon ké rõ fel adat, amely nek a for rá sa szö ve -

ges ál lo mány. A fel adat tar tal maz hat ja egy rö vid pre zen tá ció el ké szí té sét. Az el vá rás az elõ írt mû ve le tek el vég zé se, az
eset le ges ki egé szí té sek el vég zé se és a kész do ku men tum(ok) el men té se.

Be adan dó: a kész do ku men tum(ok).

2.  fel adat:
A fel adat ki tû zõ je ál tal meg adott ne vû adat bá zis lét re ho zá sa. Egy adott adat táb la lét re ho zá sa és fel töl té se a meg adott

ada tok kal. (A táb la mé re te: 3–4 att ri bú tum és 8–10 konk rét adat sor.)
Le kér de zé sek az adat táb lá ból.
Be adan dó: A táb lát tar tal ma zó adat bá zis és a le kér de zé sek.
(Azon adat bá zis-ke ze lõk nél, ahol adat bá zi so kat nem tu dunk lét re hoz ni, csak táb lá kat, ott adat bá zis he lyett al könyv -

tárt ké szít sünk, és eb ben hoz zuk lét re a táb lát meg va ló sí tó fájlt. Ek kor a be adan dó a kér dé ses al könyv tár és tar tal ma.
Amennyi ben az adat bá zis lét re ho zá sa és fel töl té se nem az adott ke ret rend szer bõl, ha nem va la mi lyen prog ram nyel vi

kód dal tör té nik, be adan dó a hasz nált for rás nyel vû kód is.)

3. A fel adat: Al go rit mus kó do lá sa. (Va la mely a tan terv ben sze rep lõ al go rit mus le író esz köz zel meg adott „rö vid”
prog ram kó do lá sa adott prog ra mo zá si nyel ven. A nyel vet a tan terv ben meg ha tá ro zott le het sé ges nyel vek kö zül a vizs gát
szer ve zõ in téz mény ha tá roz za meg.)

Be adan dó: Az el ké szí tett for rás kód.

3. B fel adat:
Az elekt ro tech ni ka fel adat rész fel ada tai az aláb bi is me re te ket ké rik szá mon:
– az elekt ro tech ni ka egyen ára mú alap tör vé nyei és össze füg gé sei
– az al kat ele mek és a be lõ lük fel épü lõ egy sze rû kö rök frek ven cia füg gõ vi sel ke dé sé nek vizs gá la ta és jel lem zé se
– a két pó lu sok he lyet te sí tõ ké pé nek meg ha tá ro zá sa, a négy pó lu sok jel lem zé se át vi tel lel.
Be adan dó: A meg ol dás me ne te és az ered mé nyek

4. A fel adat: Nem túl hosszú, (ma xi mum 10–15 elem bõl ál ló) in put adat so ron dol go zó prog ram el ké szí té se a vizs gát
szer ve zõ in téz mény ál tal meg adott (a tan terv ben sze rep lõ) prog ra mo zá si nyel ven. A fel adat ma gá ba fog lal ja a be me ne ti
ada tok alap ján, az ered mény ki szá mí tá sát és ki íra tá sát.

Be adan dó: Az el ké szí tett for rás kód.

4. B fel adat:
Az ana lóg, il let ve di gi tá lis elekt ro ni kai fel adat rész fel ada tai az aláb bi is me re te ket ké rik szá mon:
– az ana lóg és kap cso ló üze mû alap áram kö rök mû kö dé sé nek elem zé se, jel lem zõ i nek szá mí tá sa.
– a lo gi kai függ vé nyek al geb rai és gra fi kus mód szer rel va ló ke ze lé se.
– kom bi ná ci ós há ló za tok és egy sze rû szek ven ci á lis há ló za tok ana li zá lá sa és re a li zá lá sa
– funk ci o ná lis áram kö rök al kal ma zá sa.
Be adan dó: A meg ol dás me ne te és az ered mé nyek.

Az írás be li fel ada tok ér té ke lé se
Az írás be li fel adat sor ér té ke lé sé nél kö te le zõ a köz pon ti lag össze ál lí tott ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó nak va ló meg fe le -

lés. Az egyes kér dé sek re és fel ada tok ra ad ha tó pont szá mo kat az út mu ta tó tar tal maz za.

Szó be li vizs ga
A szó be li vizs gán a tel jes fel ké szü lé si idõ nek kb. a fe lét kell biz to sí ta ni a szá mí tó gé pes fel adat elõ ké szí té sé re. A szá -

mí tó gé pes fel adat elõ ké szí té se kor ügyel ni kell ar ra, hogy fel ké szü lés köz ben az in ter net rõl, il let ve a há ló zat ról szer zett
in for má ci ók ne jut tas sák a vizs gá zót jo go su lat lan elõny höz.

Az össze ál lí tott szó be li té tel so rok leg alább 20, ma xi mum 30 té telt tar tal maz nak.
A vizs ga fel té te le: A vizs ga he lyén áll jon ren del ke zés re leg alább az egy szer re fel ké szü lõ vizs gá zók nak meg fe le lõ

 számú, há ló zat ba kap csolt szá mí tó gép az elõ ze te sen ki adott szoft ver lis ta sze rint fel ké szít ve.
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A szó be li té tel sor tar tal mi és for mai jel lem zõi
Szó be li té te lek:
Min den té tel két fel adat ból („A” és „B”) áll: Az „A” fel adat az adott té ma kör ál ta lá nos be mu ta tá sát és a té ma kör meg -

ha tá ro zott ré sze i nek rész le te sebb ki fej té sét igény li. A „B” fel adat egy szá mí tó gép hez kap cso ló dó té ma ál ta lá nos be mu ta -
tá sát és a prob lé ma meg ol dás mód já nak is mer te té sét igény li.

A té tel cí mek jel lem zõi, össze ál lí tá suk
A té te lek nek va la mennyi té ma kört le kell fed ni ük.
A vizs gá zó nak az „A” fel ada tot szó ban, a „B” fel ada tot pe dig szó ban vagy szá mí tó gép hasz ná la tá val kell meg ol da nia.

A szó be li fe le le tek ér té ke lés nél az „A” és a „B” fel ada tok sú lyo zá sát a köz pon ti té ma kö rök nél meg adott út mu ta tó sze rint
kell fi gye lem be ven ni.

A szá mí tó gé pes fel ada tok a várt meg ol dás hoz egy ér tel mû uta lá so kat tar tal maz za nak. Az ér té ke lés nél a fel adat ban
sze rep lõ fo gal mak és a fel ada tot meg ol dó esz köz is me re tét, va la mint az esz köz ke ze lé sé ben va ló jár tas sá got kell érté -
kelni.

Az in for ma ti ka gya kor lat ori en tált jel le gû, ezért a szó be li vizs gáz ta tás ban is meg ha tá ro zó sze re pe van a szá mí tó gé -
pen vég zett mun ká nak, il let ve fel adat meg ol dás nak. Szak mai gya kor la ti is me re te ket még nem le het a vizs gá zók tól el -
vár ni, azon ban en nek alap ele mei egy gya kor lat ori en tált tan tárgy ese tén már a szak mai ala po zás nál is szá mon kér he -
tõk. A szó be li vizs ga „B” fel ada tá hoz ezért a he lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lõ, szá mí tó gép hez kap cso ló dó fel adat tar -
to zik.

A té tel sort úgy kell el ké szí te ni, hogy a vizs gá zó tud jon vá lasz ta ni a szoft ve res/hard ve res is me re te ket szá mon ké rõ fel -
adat kö zül. A té tel la pon je löl ni kell, ha a fel adat a szoft ve res/hard ve res irá nyult ság nak meg fe le lõ en vá laszt ha tó.

A szó be li té ma kö rei
A szó be li vizs ga rész ki emelt te rü le tei
A) Szó be li szá mon ké rés – Hard ver esz kö zök jel lem zé se
– Szoft ver esz kö zök jel lem zé se
– Há ló za ti fo gal mak
– Há ló za ti mód sze rek, el já rá sok
– Há ló za ti kom mu ni ká ció
– Rend szer ad mi niszt rá ci ós fel ada tok
– Al go rit mus-le író esz kö zök is me re te / egyen- és vál ta ko zó ára mú há ló za ti is me re tek
– Prog ram nyel vi tá jé ko zott ság, prog ra mo zá si té te lek is me re te / ana lóg kap cso ló üze mû áram kö rök jel lem zé se
– Adat bá zis is me re tek, tér in for ma ti kai alap is me re tek / kom bi ná ci ós és szek ven ci á lis há ló za tok is me re te
B) Szá mí tó gé pen tör té nõ szá mon ké rés
– Ál ta lá nos szoft ve rek ha la dó al kal ma zá sa
– Ope rá ci ós rend szer jel lem zõ i nek le kér de zé se
– Ope rá ci ós rend szer fon to sabb se géd prog ram ja i nak az is me re te
– Ké pek gra fi kai jel lem zõ i nek mó do sí tá sa
– Szá mí tó gé pes kom mu ni ká ció is me re te (le ve le zés)
– In for má ció ke re sé se az In ter ne ten
– Web lap-ké szí té si is me re tek
– Há ló za ti jel lem zõk és pa ra mé te rek le kér de zé se, mó do sí tá sa
– Prog ra mo zás fej lesz tõi kör nye zet al kal ma zá sa, pa ra mé te re zé se / áram kö rök elem zé se és fel adat meg ol dá sok.

A szó be li vizs ga rész ér té ke lé se
Az ér té ke lés az aláb bi szem pon tok és kom pe ten ci ák alap ján tör té nik.

 Szempontok, kompetenciák
 Pontszámok

 A  B  Összesen

 A fel adat meg ér té se, té ma tar tás, a lé nyeg ki eme lé se 9 6 15

 Fo gal mak il let ve esz kö zök is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa, a 
szak nyelv al kal ma zá sa

12 8 20

 A fe le let fel épí tett sé ge, a té ma tel jes sé ge, vi lá gos ság,
nyelv he lyes ség, a fe le let fel épí té se

6 4 10

 Kom mu ni ka tív kész ség 3 2 5

 SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 20 50
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A fel adat meg ér té se, té ma tar tás, a lé nyeg ki eme lé se
Ho gyan tud ja hang sú lyoz ni a lé nye ges dol go kat?
Elv eszik-e a rész le tek ben, vagy tisz tá ban van a té ma súly pon ti ré sze i vel?
Tar tal maz-e min den lé nye ges ele met, ami az adott té ma kör höz szük sé ges?

Fo gal mak (ill. esz kö zök) is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa
A fo gal mak (ill. esz kö zök) is me re te
A fo gal mak de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa
A szak nyelv al kal ma zá sa
Mennyi re pon tos a fo gal ma zá sa?
Szak ki fe je zé sek kor rekt hasz ná la ta.
Mi lyen sú lyú ak a be ta nult, de meg nem ér tett tan anya gok?

A fe le let fel épí tett sé ge, a té ma tel jes sé ge
Mi lyen az idõ be osz tá sa?
A tár gyi té ve dé se ket hi á nyos ság ként kell fi gye lem be ven ni

Vi lá gos ság, nyelv he lyes ség, a fe le let fel épí té se
A vizs gá zó egész mon da tok ban, fo lya ma to san fej ti ki a gon do la ta it
Sza ba to san fo gal maz
A fe le let szer ke ze te al kal mas a té ma ki fej té sé re. (A fe le let lo gi kai fel épí té sé nek ér té ke lé se.)

Kom mu ni ka tív kész ség
A vizs gá zó nak az adott té ma kör ben ak kor is kell egy kér dést fel ten ni, ha egyéb ként a fo lya ma tos fe le le té vel er re nem

adott okot. A kér dés re adott vá lasz alap ján a vizs gá zó kom mu ni ka tív kész sé gét, ru gal mas gon dol ko dá sát, al kal maz ko dó -
ké pes sé gét kell ér té kel ni.

EMELT SZIN TÛ VIZS GA

 Emelt szint

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 180 perc  20 perc

 100 pont  50 pont

 I. Fel adat lap  II. Fel adat lap  El mé le ti té te lek ki fej té se,
az in for ma ti ka szak mai gya kor la ti alap is me -

re te i nek be mu ta tá sa
 30 perc  150 perc

 Teszt fel adat meg ol dá sa   Szá mí tó gé pes fel adat és szá mí tó gép pel
vég zett in ter ak tív gya kor lat / pa pí ron meg ol -

dan dó fel adat

 15 pont  85 pont

Írás be li vizs ga
Ál ta lá nos sza bá lyok
Az írás be li vizs ga cél ja, hogy vi szony lag tel jes és el len õriz he tõ ké pet ad jon a vizs gá zó tu dá sá ról a ké pes sé gek és is -

me re tek te kin te té ben egy aránt. Ez a vizs ga for ma elõ se gí ti, hogy a vizs gá zók tel je sít mé nyei, va la mint az egyes is ko lák -
ban fo lyó vizs gák össze mér he tõk le gye nek.

A teszt fel ada tot pa pír ala pon, ki kap csolt szá mí tó gép mel lett kell meg ol da ni.
A köz pon ti fel adat sor má so dik ré szét szá mí tó gé pen, il let ve a fel adat uta sí tá sá nak meg fe le lõ en pa pí ron kell meg ol da ni.
A szá mí tó gé pe ket a vizs ga szer ve zõ nek a ki adott szoft ver lis ta sze rint az írás be li vizs ga meg kez dé se elõtt elõ kell ké -

szí te ni. Az elõ ké szí tés irány el vei Tá jé koz ta tó ban ke rül nek köz zé té tel re. A fel adat meg ol dá sá hoz szük sé ges se géd anya -
got a vizs ga hely szín elõ ze te sen meg kap ja.

A vizs gá zó az emelt szin tû vizs gá ra je lent ke zé se kor nyi lat ko zik, hogy az adott vizs ga idõ szak ra ér vé nyes szoft ver lis -
tá ból mely szoft ve re ket vá laszt ja ki.

Az írás be li és szó be li vizs ga idõ tar ta ma alatt a rend szer gaz dá nak el ér he tõ nek kell len nie. A rend szer gaz da a vizs ga te -
rem be csak gép- vagy szoft ver hi ba ese tén hív ha tó be. Je len lé té rõl és az ál ta la vég zett te vé keny ség rõl jegy zõ köny vet kell
fel ven ni.

Az írás be li vizs ga to váb bi sza bá lyai:
A rend szer gaz da a vizs ga után a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül a vizs gá zók ál tal hasz nált map pá kat két pél dány ban,

egy szer ír ha tó, kel lõ kép pen el ter jedt adat hor do zó ra ír ja (pél dá ul CD-R, DVD-R, DVD+R)
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A vizs ga szer ve zõ az egyik adat hor do zót bé lyeg zõ vel el lát va el zár ja mint biz ton sá gi má so la tot, a má si kat pe dig a
 továbbiakban az írás be li dol go za tok ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fe le lõ en ke ze li.

Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi
A fel adat is me ret anya gá nak ki vá lasz tá sa a té ma kö rök höz tar to zó rész le tes kö ve tel mé nyek sze rint tör té nik, a fel ada tok 

tí pu sai pe dig az elõ írt ké pes ség jel le gû kö ve tel mé nyek nek fe lel nek meg.
Az írás be li vizs gán az I. Fel adat lap hard ver alap is me re tek, szoft ver alap is me re tek, há ló za ti is me re tek és az in for ma ti -

kai alap is me re tek, il let ve az elekt ro ni kai alap is me re tek té ma kö rök bõl; a II. Fel adat lap a vizs gá zó vá lasz tá sá tól füg gõ en
szö veg szer kesz tés, táb lá zat ke ze lés, pre zen tá ció és mul ti mé dia, prog ra mo zá si alap is me re tek és adat bá zis-ke ze lés, il let ve 
az elekt ro ni kai alap is me re tek té ma kö rök bõl tar tal maz feladatokat.

Az írás be li fel adat sor és a fel ada tok jel lem zõi
I. Fel adat lap
Az I. Fel adat lap teszt jel le gû fel ada tok ból áll és 10–15 fel ada tot tar tal maz.
Az egy sze rû rö vid vá la szo kat igény lõ, fõ leg fe le let vá lasz tá sos, teszt jel le gû fel ada tok pon to san kö rül ír ha tó is me re te -

ket vár nak el a vizs gá zók tól.
A fel ada tok a rész le tes kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott tar tal mak (pl. meg ha tá ro zá sok, fo gal mak ér tel me zé se,

 informatikai ele mek is me re te, il let ve kap cso la tai) tu dá sá ra és az aláb bi ké pes sé gek mé ré sé re irá nyul nak:

 Kompetenciák  %

 Hard ver és szoft ver esz kö zök (ál ta lá nos és há ló za ti) is me re te  25

 Alap ve tõ mû kö dé si össze füg gé sek is me re te (mind két te rü le ten)  25

 Al go rit mus le író esz kö zök is me re te / elekt ro ni kai is me re tek  25

 Adat bá zis-ke ze lé si is me re tek  25

II. Fel adat lap
A szá mí tó gép hasz ná la tot is igény lõ II. Fel adat lap a prog ra mo zá si/elekt ro ni kai és az adat bá zis ke ze lé si is me re tek al -

kal ma zá si jel le gû kö ve tel mé nye i re épít. A fel adat sor 4 fel adat ból áll. A vizs gá zó nak a II. fel adat lap fel ada tai kö zül vagy
az „A” je lû e ket, vagy a „B” je lû e ket kell meg ol da ni. Vá lasz tá sát a fel adat lap meg fe le lõ ré szén je lez nie kell, amit a fel -
ügye lõ ta nár nak a vizs ga dol go zat be sze dé se kor el len õriz nie kell. Amennyi ben a vá lasz tás nem de rül ki egy ér tel mû en,
a II. fel adat lap ra nem kap pontot.

„A” je lû – al kal ma zói szoft ve rek kel kap cso la tos fel ada tok, prog ra mo zá si fel ada tok
A fel ada to kat a vizs gá zók szá mí tó gé pen old ják meg. Min den vizs gá zó ren del ke zé sé re kü lön szá mí tó gé pet kell biz to -

sí ta ni. Gon dos kod ni kell to váb bá tíz vizs gá zón ként leg alább egy tar ta lék kon fi gu rá ci ó ról. Az egyes kon fi gu rá ci ó kon te -
le pít ve kell len ni ük a fel ada tok meg ol dá sá hoz szük sé ges szoft ve rek nek. A vizs ga szer ve zõ nek gon dos kod ni kell ar ról,
hogy a vizs ga idõ tar ta ma alatt a vizs ga le bo nyo lí tá sá ban sze re pet ka pó kon fi gu rá ci ók ne ér hes sék el egy mást, il let ve az
in ter ne tet. Az egyéb kö zös, is ko lai szin tû erõ for rá sok hoz leg fel jebb ol va sá si jo guk le gyen, amennyi ben az va la mely
vizs ga anyag vagy szoft ver el éré sé hez szük sé ges lehet.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak olyan kon fi gu rá ció hasz nál ha tó, amely tar tal maz za a vizs ga le té te lé hez szük sé ges
szoft ver kom po nen se ket és az ezek fut ta tá sá ra al kal mas hard vert.

A vizs ga le té te lé hez szük sé ges szoft ver kom po nen sek:
– a szoft ver lis tá ban sze rep lõ ál ta lá nos cé lú prog ra mo zá si nyelv hez le he tõ ség sze rint fej lesz tõi és fut ta tó kör nye zet
– a szoft ver lis tá ban sze rep lõ ál ta lá nos cé lú re lá ci ós adat bá zis-ke ze lõ rend szer
– szö veg szer kesz tõ prog ram
– táb lá zat ke ze lõ prog ram
– pre zen tá ció ké szí tõ szoft ver
– eset le ge sen: prog ram ter ve zõ CA SE esz köz, raj zo ló prog ram stb.
– a fen ti esz kö zök hasz ná la tát le he tõ vé te võ ope rá ci ós rend szer és ki egé szí tõ szoft ve rek (pl. ví rus ir tó stb.)

 Feladattípusok  Százalékos arány

 1. A Szö veg szer kesz té si, táb lá zat ke ze lé si, pre zen tá ció ké szí té si is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sa  30

 2. A Al go rit mus kó do lá sa.  15

 3. A Szö ve ges fájl ban adott in put adat so ron dol go zó prog ram el ké szí té se  25

 4. A Egy adott adat táb la lét re ho zá sa és fel töl té se a meg adott ada tok kal. Le kér de zés.  30
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A fel ada tok meg ol dá sát adat hor do zó ra kell men te ni.
A fel adat tí pu sok ér tel me zé se:
1.  fel adat:
Egy össze tett, ne he zeb ben meg va ló sít ha tó for má zá si fel ada to kat ill. bo nyo lul tabb táb lá zat ke ze lõ függ vé nyek hasz ná -

la tát szá mon ké rõ szö ve ge sen meg fo gal ma zott és text tí pu sú for rás ál lo mányt hasz ná ló fel adat meg ol dá sa, amely hez kap -
cso lód hat egy rö vid pre zen tá ció ké szí té se is.

Be adan dó: kész do ku men tum(ok).
2.  fel adat:
Al go rit mus kó do lá sa. (Va la mely a tan terv ben sze rep lõ al go rit mus le író esz köz zel meg adott „rö vid” prog ram kó do lá sa 

adott prog ra mo zá si nyel ven. A nyel vet a tan terv ben meg ha tá ro zott le het sé ges nyel vek kö zül a vizs gát szer ve zõ in téz -
mény ha tá roz za meg.)

Be adan dó: Az el ké szí tett for rás kód.
3.  fel adat:
Szö ve ges ál lo mányt in put adat sor ként ke ze lõ né hány mo dul ból ál ló prog ram el ké szí té se a vizs gát szer ve zõ in téz mény 

ál tal meg adott (a tan terv ben sze rep lõ) prog ra mo zá si nyel ven.
Nem túl hosszú, (ma xi mum 10–15 elem bõl ál ló) in put adat so ron dol go zó prog ram el ké szí té se a vizs gát szer ve zõ in -

téz mény ál tal meg adott (a tan terv ben sze rep lõ) prog ra mo zá si nyel ven. A fel adat ma gá ba fog lal ja a be me ne ti ada tok alap -
ján, az ered mény ki szá mí tá sát és ki íra tá sát.

Be adan dó: Az el ké szí tett for rás kód.
4.  fel adat:
A fel adat ki tû zõ je ál tal meg adott ne vû adat bá zis lét re ho zá sa. Szö ve ges ál lo mány ból ada tok im por tá lá sa leg alább két

táb lá ba, új me zõk fel vé te le, kul csok ke ze lé se. Egy adott adat táb la lét re ho zá sa és fel töl té se a meg adott ada tok kal. (A táb -
la mé re te: 3–4 att ri bú tum és 8–10 konk rét adat sor.)

Le kér de zés az adat táb lá ból.
Több faj ta le kér de zés ké szí té se a táb lák ból (pl. fris sí tõ, tör lõ, pa ra mé te res, össze sí tõ stb.).
Be adan dó: A táb lát tar tal ma zó adat bá zis és a le kér de zé sek.
(Azon adat bá zis-ke ze lõk nél, ahol adat bá zi so kat nem tu dunk lét re hoz ni, csak táb lá kat, ott adat bá zis he lyett al könyv -

tárt ké szít sünk, és eb ben hoz zuk lét re a táb lát meg va ló sí tó fájlt. Ek kor a be adan dó a kér dé ses al könyv tár és tar tal ma.
Amennyi ben az adat bá zis lét re ho zá sa és fel töl té se nem az adott ke ret rend szer bõl, ha nem va la mi lyen prog ram nyel vi

kód dal tör té nik, be adan dó a hasz nált for rás nyel vû kód is.)
A szoft ver lis tát a vizs gát meg elõ zõ tan év vé gé ig nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

„B” je lû – elekt ro ni kai is me re te ket szá mon ké rõ fel ada tok

 Feladattípusok  Százalékos arány

 1.B Áram kö ri szá mí tá sok egyen ára mú áram kö rök ben  20

 2.B RL, RC és RLC kö rök vizs gá la ta, két- és négy pó lu sok jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sa  20

 3.B Ana lóg alap áram kö rök mû kö dé sé nek elem zé se, jel lem zõ ik szá mí tá sa  30

 4.B A lo gi kai al geb ra al kal ma zá sa, ka pu áram kö rök, tá ro lók, funk ci o ná lis áram kö rök hasz ná la ta,
kasz ká do sí tás

 30

A fel ada tok ra, rész fel ada tok ra ja va solt ma xi má lis pont szá mok tük röz zék a fel ada tok, rész fel ada tok ne héz sé gi fo kát.
A fel adat tí pu sok ér tel me zé se:
1.  fel adat:
Az elekt ro tech ni ka egyen ára mú alap tör vé nye i nek és alap ve tõ össze füg gé se i nek is me re tét és al kal ma zá si szint jét fel -

mé rõ fel adat.
Be adan dó: A meg ol dás me ne te és az ered mé nyek
2.  fel adat:
Az al kat ele mek és a be lõ lük fel épü lõ egy sze rû kö rök frek ven cia füg gõ vi sel ke dé sé nek vizs gá la ta és jel lem zé se. A két -

pó lu sok he lyet te sí tõ ké pé nek meg ha tá ro zá sa, a négy pó lu sok jel lem zé se át vi tel lel.
Be adan dó: A meg ol dás me ne te és az ered mé nyek
3.  fel adat:
Az ana lóg és kap cso ló üze mû alap áram kö rök mû kö dé sé nek elem zé se, jel lem zõ i nek szá mí tá sa.
Be adan dó: A meg ol dás me ne te és az ered mé nyek

370 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



4.  fel adat:
A lo gi kai függ vé nyek al geb rai és gra fi kus mód szer rel va ló ke ze lé se. Kom bi ná ci ós há ló za tok és egy sze rû szek ven ci á -

lis há ló za tok ana li zá lá sa és re a li zá lá sa. Funk ci o ná lis áram kö rök al kal ma zá sa, kasz ká do sí tá sa, cik lus mó do sí tás
Be adan dó: A meg ol dás me ne te és az ered mé nyek.

Az írás be li fel ada tok ér té ke lé se
Az írás be li fel adat sor ér té ke lé sé nél kö te le zõ a köz pon ti lag össze ál lí tott ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó nak va ló meg fe le -

lés. Az egyes kér dé sek re és fel ada tok ra ad ha tó pont szá mo kat az út mu ta tó tar tal maz za.

A szó be li té tel sor tar tal mi és for mai jel lem zõi
Az in for ma ti ka gya kor lat ori en tált jel le gû, ezért a szó be li vizs gáz ta tás ban is meg ha tá ro zó sze re pe van a szá mí tó gé pen

vég zett mun ká nak, il let ve fel adat meg ol dás nak. Szak mai gya kor la ti is me re te ket még nem le het a vizs gá zók tól el vár ni,
azon ban en nek alap ele mei egy gya kor lat ori en tált tan tárgy ese tén már a szak mai elõ ké szí tés nél is szá mon kér he tõk.
A szó be li vizs ga „B” fel ada tá hoz ezért szá mí tó gé pen meg ol dan dó fel adat tar toz hat.

A szó be li vizs ga a szak nyelv meg fe le lõ hasz ná la tá val az adott in for ma ti kai té ma kör be mu ta tá sát és a kap cso ló dó
össze füg gé sek fel tá rá sát vár ja el. Ez egy aránt ér vé nyes a té ma kör szó be li ki fej té sé re és a szá mí tó gé pes fel adat be mu ta tá -
sá ra.

A szó be li vizs gán a tel jes fel ké szü lé si idõ nek kb. a fe lét kell biz to sí ta ni a szá mí tó gé pes fel adat elõ ké szí té sé re. A szá -
mí tó gé pes fel adat elõ ké szí té se kor ügyel ni kell ar ra, hogy fel ké szü lés köz ben az in ter net rõl, il let ve a há ló zat ról szer zett
in for má ci ók ne ju tas sák a vizs gá zót jo go su lat lan elõny höz.

Az össze ál lí tott szó be li té tel so rok leg alább 20, ma xi mum 30 té telt tar tal maz nak.

A vizs ga fel té te le: A vizs ga he lyén áll jon ren del ke zés re leg alább az egy szer re fel ké szü lõ vizs gá zók nak meg fe le lõ szá -
mú, há ló zat ba kap csolt szá mí tó gép az elõ ze te sen ki adott szoft ver lis ta sze rint fel ké szít ve.

Té tel tí pu sok:
Min den té tel két fel adat ból („A” és „B”) te võ dik össze.
Az „A” fel adat az adott té ma kör ál ta lá nos be mu ta tá sát és a té ma kör meg ha tá ro zott ré sze i nek rész le te sebb ki fej té sét

igény li.
A „B” fel adat egy szá mí tó gép hez kap cso ló dó fel adat ál ta lá nos be mu ta tá sát és a prob lé ma meg ol dás mód já nak is mer te -

té sét igény li.
A vizs gá zó nak az „A” fel ada tot szó ban, a „B” fel ada tot pe dig szó ban vagy szá mí tó gép hasz ná la tá val kell meg ol da nia.
A té tel cí mek jel lem zõi, össze ál lí tá suk
A té te lek nek va la mennyi té ma kört le kell fed ni ük.
A szá mí tó gé pes fel ada tok a várt meg ol dás hoz egy ér tel mû uta lá so kat tar tal maz nak. Az ér té ke lés nél a fel adat ban sze -

rep lõ fo gal mak és a fel ada tot meg ol dó esz köz is me re tét, va la mint az esz köz ke ze lé sé ben va ló jár tas sá got kell ér té kel ni.
A té tel sort úgy kell el kész te ni, hogy a vizs gá zó tud jon vá lasz ta ni a szoft ve res/hard ve res is me re te ket szá mon ké rõ fel -

adat kö zül. A té tel la pon je löl ni kell, ha a fel adat a szoft ve res/hard ve res irá nyult ság nak meg fe le lõ en vá laszt ha tó.

Tar tal mi szer ke zet
A szó be li vizs ga rész ki emelt te rü le tei
A) Szó be li szá mon ké rés
– Hard ver esz kö zök jel lem zé se
– Szoft ver esz kö zök jel lem zé se
– Há ló za ti erõ for rá sok, há ló za ti kör nye zet hasz ná la ta
– Há ló za ti fo gal mak, mód sze rek, el já rá sok is me re te
– Há ló za ti kom mu ni ká ció
– Rend szer ad mi niszt rá ci ós fel ada tok is me re te
– Al go rit mi kus gon dol ko dás alap jai / az elekt ro ni ka al kal ma zá si te rü le te i nek át te kin tõ is me re te
– Al go rit mus le író esz kö zök is me re te / kap cso ló üze mû áram kö rök is me re te
– Prog ra mo zá si té te lek is me re te / funk ci o ná lis áram kö rök is me re te
– Adat bá zis is me re tek
B) Szá mí tó gé pen tör té nõ szá mon ké rés
– Ál ta lá nos szoft ve rek emelt szin tû hasz ná la ta
– Ope rá ci ós rend szer jel lem zõ i nek le kér de zé se
– Ope rá ci ós rend szer fon to sabb se géd prog ram ja i nak az is me re te
– Ké pek gra fi kai jel lem zõ i nek mó do sí tá sa
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– Szá mí tó gé pes kom mu ni ká ció is me re te (le ve le zés)
– In for má ció ke re sé se az In ter ne ten
– Web lap-ké szí té si is me re tek
– Há ló za ti jel lem zõk, pa ra mé te rek le kér de zé se, mó do sí tá sa
– Fej lesz tõi kör nye zet gya kor la ti al kal ma zá sa, pa ra mé te re zé se / kom bi ná ci ós, szek ven ci á lis há ló za tok re a li zá lá sa
– Tér in for ma ti kai alap is me re tek / egyen- és vál ta ko zó ára mú áram kö rök szá mí tá sa

A szó be li vizs ga rész ér té ke lé se
Az ér té ke lés az aláb bi szem pon tok és kom pe ten ci ák alap ján tör té nik.

 Szempontok, kompetenciák
 Pontszámok

 A  B  Összesen

A fel adat meg ér té se, té ma tar tás, a lé nyeg ki eme lé se 9 6 15

Fo gal mak, il let ve esz kö zök is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa,
a szak nyelv al kal ma zá sa

12 8 20

A fe le let fel épí tett sé ge, a té ma tel jes sé ge, vi lá gos ság, nyelv he lyes ség,
a fe le let fel épí té se

6 4 10

Kom mu ni ka tív kész ség 3 2 5

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 20 50

A fel adat meg ér té se, té ma tar tás, a lé nyeg ki eme lé se
Ho gyan tud ja hang sú lyoz ni a lé nye ges dol go kat?
Elv eszik-e a rész le tek ben, vagy tisz tá ban van a té ma súly pon ti ré sze i vel?
Tar tal maz-e min den lé nye ges ele met, ami az adott té ma kör höz szük sé ges?
Lát ja-e az össze füg gé se ket a té ma egyes rész ele mei kö zött?

Fo gal mak (il let ve esz kö zök) is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa
A fo gal mak (il let ve esz kö zök) is me re te
A fo gal mak de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa
A szak nyelv al kal ma zá sa
Mennyi re pon tos a fo gal ma zá sa?
Szak ki fe je zé sek kor rekt hasz ná la ta
Mi lyen sú lyú ak a be ta nult, de meg nem ér tett tan anya gok?

A fe le let fel épí tett sé ge, a té ma tel jes sé ge
Mi lyen az idõ be osz tá sa?
A tár gyi té ve dé se ket hi á nyos ság ként kell fi gye lem be ven ni

Vi lá gos ság, nyelv he lyes ség, a fe le let fel épí té se
A vizs gá zó egész mon da tok ban, fo lya ma to san fej ti ki a gon do la ta it
Sza ba to san fo gal maz
A fe le let szer ke ze te al kal mas a té ma ki fej té sé re. (A fe le let lo gi kai fel épí té sé nek ér té ke lé se)

Kom mu ni ka tív kész ség
A vizs gá zó nak az adott té ma kör ben ak kor is kell egy kér dést fel ten ni, ha egyéb ként a fo lya ma tos fe le le té vel er re nem

adott okot. A kér dés re adott vá lasz alap ján a vizs gá zó kom mu ni ka tív kész sé gét, ru gal mas gon dol ko dá sát, al kal maz ko dó -
ké pes sé gét kell ér té kel ni.”
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5. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

Az OKM ren de let 43. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 49. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó ren -
del ke zé sé ben a II. VIZS GA LE ÍRÁ SA cím A vizs gán hasz nál ha tó se géd esz kö zök pon tot kö ve tõ táb lá zat he lyett az aláb -
bi táb lá zat lép ha tály ba:

 „Középszint  Emelt szint

  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga

 A vizs gá zó biz to sít ja  szö ve ges ada tok
tá ro lá sá ra és
meg je le ní té sé re nem
al kal mas
zseb szá mo ló gép; kör zõ;
rajz táb la; vo nal zók:
lép ték vo nal zó,
de rék szö gû vo nal zó pár,
fe jes vo nal zó; „Fa ipa ri
szak mai táb lá za tok és
kép let gyûj te mény”
(Nem ze ti Szak kép zé si és 
Fel nõtt kép zé si In té zet)

 NINCS  szö ve ges ada tok
tá ro lá sá ra és
meg je le ní té sé re nem
al kal mas
zseb szá mo ló gép; kör zõ;
rajz táb la; vo nal zók:
lép ték vo nal zó,
de rék szö gû vo nal zó pár,
fe jes vo nal zó; „Fa ipa ri
szak mai táb lá za tok és
kép let gyûj te mény”
(Nem ze ti Szak kép zé si és 
Fel nõtt kép zé si In té zet)

 NINCS

 A vizs ga bi zott sá got
mû köd te tõ in téz mény
biz to sít ja

 A4-es és (vagy) A3-as
mû sza ki rajz lap

 NINCS  A4-es és (vagy) A3-as
mû sza ki rajz lap

 NINCS”

6. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

Az OKM ren de let 46. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 52. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó ren -
del ke zé sé ben II. VIZS GA LE ÍRÁ SA cím KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA al cím Az írás be li fel adat lap tar tal mi jel lem zõi pon -
tot kö ve tõ táb lá zat he lyett az aláb bi táb lá zat lép ha tály ba.

„Kompetenciák  %

 Teszt jel le gû kér dés sor  Alap fo gal mak is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa 20

  Össze füg gé sek, tör vény sze rû sé gek fel is me ré se és al kal ma zá sa 20

Fel ada tok  Tény anyag is me re te, szak sze rû ki fej té se 10

  Biz tos szá mo lás és he lyes mér ték egy ség hasz ná lat 25

  Táb lá za tok, gra fi ko nok ke ze lé se 10

  Raj zok, áb rák ér tel me zé se 15”

4. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 373



7. mel lék let az 1/2012. (I. 3.) NEFMI ren de let hez

1.  Az OKM ren de let 47. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 53. szá mú mel lék le té nek az R Mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé sé ben az ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím

„KÖ ZÉP SZINT” al cím he lyett „KÖ ZÉP SZIN TÛ VIZS GA” al cím lép ha tály ba.
2.  Az OKM ren de let 47. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 53. szá mú mel lék le té nek az R Mel lék le tét mó do sí tó

ren del ke zé sé ben az ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím
„EMELT SZINT” al cím he lyett „EMELT SZIN TÛ VIZS GA” al cím lép ha tály ba.
3.  Az OKM ren de let 47. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 53. szá mú mel lék le té nek az R Mel lék le tét mó do sí tó

ren del ke zé sé ben az ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINT al cím A szó be li vizs ga
pont A szó be li té tel sor jel lem zõi al pont A szó be li vizs ga témakörei részt követõ szöveg

„Leg alább 2-2 té tel ké szül a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– Mar ke ting és mar ke ting gon dol ko dás
– Mar ke ting stra té gi ák
– A vál lal ko zás és az ál lam ház tar tás kap cso la ta
– Me nedzs ment is me re tek
Leg alább 1 té tel ké szül a kö vet ke zõ té ma kör bõl
– Szám vi te li alap fo gal mak, lel tár és a mér leg
– Zá rás – éves be szá mo ló
– Az erõ for rá sok és be fe je zett te vé keny sé gek ada ta i nak sta tisz ti kai fel dol go zá sa
Leg alább 3-3 té tel ké szül a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– Pénz ügyi mû ve le tek
– A vá sá rolt kész le tek
– Be fek te tett esz kö zök
– Az em be ri erõ for rás
– A te vé keny ség költ sé gei és az ér té ke sí tés”
he lyett az aláb bi szö veg gel
„Leg alább 2-2 té tel ké szül a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– Mar ke ting és mar ke ting gon dol ko dás
– A vál lal ko zás és az ál lam ház tar tás kap cso la ta
Leg alább 1 té tel ké szül a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– Szám vi te li alap fo gal mak, lel tár és a mér leg
– Zá rás – éves be szá mo ló
– Az erõ for rá sok és be fe je zett te vé keny sé gek ada ta i nak sta tisz ti kai fel dol go zá sa
Leg alább 3-3 té tel ké szül a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– Pénz ügyi mû ve le tek
– A vá sá rolt kész le tek
– Be fek te tett esz kö zök
– Az em be ri erõ for rás
– A te vé keny ség költ sé gei és az ér té ke sí tés”
lép ha tály ba.
4.  Az OKM ren de let 47. §-ában hi vat ko zott, az OKM ren de let 53. szá mú mel lék le té nek az R. Mel lék le tét mó do sí tó

ren del ke zé sé ben az ELMÉLETI GAZDASÁGTAN II. VIZSGA LEÍRÁSA cím „EMELT SZINT” al cím he lyett
„EMELT SZINTÛ VIZSGA” alcím lép hatályba.
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HATÁROZATOK

A mi nisz ter el nök 1/2012. (I. 11.) ME ha tá ro za ta
a Ma gyar or szág Kor má nya 

és a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya
kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis

együtt mû kö dés rõl szó ló egyez mény lét re ho zá sá ra
adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról szó ló
2005. évi L. tör vény 5. § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás kö -
röm ben el jár va, a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar or szág Kor má nya és a Vi et na mi
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti ok ta tá si, tu do -
má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl szó ló egyez mény
(a to váb bi ak ban: szer zõ dés) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy
– az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so -
kon részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert vagy az 
ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként 
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot ad ja ki;

5. fel hí vom a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a kül ügy -
mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát kö ve tõ en a szer -
zõ dés szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra va ló fel ha tal -
ma zás ról szó ló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter -
jesszék a Kor mány elé.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A köz tár sa sá gi el nök 1/2012. (I. 6.) KE ha tá ro za ta
rek to ri meg bí zás ról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont ja alap ján, a nem -
zeti erõ for rás mi nisz ter és a Fenn tar tói Tes tü let ja vas la tá -
ra, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men

dr. Pa tyi And rás egye te mi ta nárt

2012. ja nu ár 1-tõl 2016. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ tar -
tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2011. no vem ber 23.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. no vem ber 24.

Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/06278/2011.

A köz tár sa sá gi el nök 2/2012. (I. 6.) KE ha tá ro za ta
rek to ri meg bí zás ról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont ja alap ján, a nem -
zeti erõ for rás mi nisz ter ja vas la tá ra a Budapesti Corvinus
Egyetemen

dr. Ros to vá nyi Zsolt egye te mi ta nárt

2012. ja nu ár 1-tõl 2016. jú ni us 30-áig ter je dõ idõ tar tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2011. no vem ber 29.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. no vem ber 30.

Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/06374/2011.

A köz tár sa sá gi el nök 19/2012. (I. 11.) KE ha tá ro za ta
a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia

el nö ki tiszt sé gé ben va ló meg erõ sí tés rõl

A Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia ala ku ló köz gyû lé sé nek
elõ ter jesz té sé re – az Alap tör vény 9. cikk (4) be kez dés
j) pont ja és (5) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Mû vé sze ti
Aka dé mi á ról szó ló 2011. évi CIX. tör vény 22. § (1) be kez -
dé se alap ján – 

Fe ke te Györ gyöt a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia el nö ki
tiszt sé gé ben megerõsítem.

Bu da pest, 2012. ja nu ár 10.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-7/00105/2012.
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KÖZLEMÉNYEK

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz le mé nye
or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ki egé szí té sé rõl

VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re

ér vé nyes sé gi idõ
OKJ szá ma meg ne ve zé se

Au gusz tin Já nos La jos
Ok le ve les ker tész mér nök,

Köz gaz da sá gi sza kok le ve les 
mér nök

nyug dí jas –

3524 Mis kolc,
Klap ka Gy. u. 22.
06 (70) 636-7658 
06 (46) 362-003

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Ba logh Kár men
Ber na dett

Ker tész mér nök (Bsc.) szak ok ta tó

MIOK Dél-du nán tú li
Ré gió Ki e mel ten

Köz hasz nú Non pro fit Kft.
Pécs

7632 Pécs,
Fa ze kas M. u. 14. IV. 13.

06 (20) 229-9869

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi rág ke res ke dõ

Ha vas ré ti Bé la

Ok le ve les ag rár mér nök,

Ok le ve les nö vény vé del mi
szak mér nök

nö vény vé del mi
zo o ló gus

Gy-M-S Me gyei
Kor mány hi va tal 

Nö vény- és Ta laj vé del mi
Igaz ga tó sá ga

Gyõr

9030 Gyõr,
Szõ lõs kert u. 14.
06 (20) 411-0458

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.
54 621 04 0010 54 02

Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi
tech ni kus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ

Dr. Ko má ro mi Sán dor

Ok le ve les me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök

Ok le ve les me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök-ta nár,

Me zõ gaz da sá gi mû sza ki
dok tor

nyug dí jas –
5630 Bé kés,

Szé csény kert 10271/2.
06 (30) 928-8645

31 521 20 0010 31 01
Ál lat te nyész té si gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re

ér vé nyes sé gi idõ
OKJ szá ma meg ne ve zé se

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park épí tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó

33 521 06 0010 33 01 Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja ví tó ko vács

55 621 01 0010 55 06
Me zõ gaz da sá gi mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi gép ke ze lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04
Nö vény ter mesz té si gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ gép ke ze lõ je

Ku rucz Mik lós

Ok le ve les
gyü mölcs-szõ lõ ter mesz té si

szak tech ni kus,
Ok le ve les ker tész mér nök

nyug dí jas –
1192 Bu da pest,
Pan nó nia u. 34.
06 (1) 281-4284

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter mesz tõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Lep res né 
Mély pa ta ki Tün de

Vál la lat gaz da sá gi
üzem mér nök,

Ok le ve les gaz da sá gi
ag rár mér nök,

Ok le ve les mér nök-ta nár,
Mér leg ké pes köny ve lõ

(me zõ gaz da sá gi sza kon),
Ven dég lá tó üz let ve ze tõ I.

szak ta nár

Eg ri Ke res ke del mi,
Me zõ gaz da sá gi,
Ven dég lá tó ipa ri

Szak kö zép-, 
Szak is ko la és Kol lé gi um

Eger

3396 Ke re csend,
Be rek so ri u. 65.

06 (30) 367-2274
06 (30) 228-7715

55 621 01 0010 55 01
Ag rár ke re se ke del mi
me ne dzser asszisz tens

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

54 621 01 0000 00 00
Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó
tech ni kus

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re

ér vé nyes sé gi idõ
OKJ szá ma meg ne ve zé se

Ma lya Pé ter
Ok le ve les üzem szer ve zõ

ag rár mér nök,
Ok le ve les mér nök ta nár

mér nök ta nár

VM ASZK Mát ra
Er dé sze ti, Me zõ gaz da sá gi

és Vad gaz dál ko dá si
Szak kép zõ Is ko la,

Mát ra fü red

3232 Mát ra fü red,
Hegy al ja u. 67.

06 (70) 949-6077

31 621 05 0000 00 00 Mé hész
2011. de cem ber 16.

–
2016. de cem ber 15.31 621 05 0100 21 01 Mé hé sze ti mun kás

Pely va Im re Zol tán

Bi o ló gia-test ne ve lés sza kos
ál ta lá nos is ko lai ta nár, 

Ló te nyész tõ szak mér nök,
Ok le ve les test ne ve lõ ta nár

szak ta nár,

szak ok ta tó

Kis kun fél egy há zi
Szak kép zõ In téz mény

és Kol lé gi um 
Me zõ gaz da sá gi

és Élel mi szer ipa ri
Kö zép is ko lá ja
és Szak is ko lá ja

6100 Kis kun fél egy há za,
Döb ren tei u. 21.

06 (20) 916-5727

31 621 04 0001 31 01 Be lo vag ló

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

31 621 04 0100 31 01 Ló ápo ló és -gon do zó

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ

Pfe i fer György

Ál lat te nyész tõ üzem mér nök,
Ok le ve les me zõ gaz da sá gi

mér nök-ta nár, 
Me zõ gaz da sá gi

kör nye zet gaz dál ko dá si
szak mér nök, 

Köz ok ta tá si ve ze tõ

ta nár

 Bé kés Me gyei Ti sza
Kál mán Szak kép zõ Is ko la,

Gim ná zi um, Spe ci á lis
Szak is ko la, Egy sé ges

Gyógy pe da gó gi ai
Mód szer ta ni In téz mény

és Kol lé gi um
 Gyo ma end rõ di Ok ta tá si

Egy sé ge

5502 Gyo ma end rõd,
Fõ út 17.

06 (66) 284-908

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és kis ál lat)

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

31 621 05 0100 21 01 Mé hé sze ti mun kás

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

Rot ten hof fer La jos At ti la
Ok le ve les er dõ mér nök,

Ok le ve les vad gaz dál ko dá si
szak mér nök

bir tok jo gi ügy in té zõ
GEOFLAME Kft.

Sal gó tar ján

3104 Sal gó tar ján,
Szé csé nyi út 42.

06 (30) 768-4254

31 623 01 0100 21 01 Er dei mel lék ter mék gyûj tõ és -hasz no sí tó

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 02 Er dé sze ti kö tél pá lya ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

31 623 01 0100 31 02 Er dõ õr

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re

ér vé nyes sé gi idõ
OKJ szá ma meg ne ve zé se

31 623 01 0001 33 01 La kott-te rü le ti fa ki ter me lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ gép ke ze lõ je

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

55 621 02 0010 55 08 Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

Tóth And rás Mi hály

Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
Me zõ gaz da sá gi gép ja ví tó

tech ni kus,
Mû sza ki szak ok ta tó

fel nõtt kép zé si szer ve zõ
(nyug dí jas)

VM Ke let-ma gyar or szá gi
Ag rár-Szak kép zõ Köz pont
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 

Is ko la és Kol lé gi um,
Já nos hal ma

6440 Já nos hal ma,
Szé che nyi út 45.
06 (70) 332-8945
06 (77) 401-327

31 521 20 0010 31 01
Ál lat te nyész té si gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park épí tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó

33 521 06 0010 33 01 Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja ví tó ko vács

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04
Nö vény ter mesz té si gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re

ér vé nyes sé gi idõ
OKJ szá ma meg ne ve zé se

Var ja si né Fáy Haj nal ka
Ok le ve les ker tész mér nök,

Ok le ve les
ker tész mér nök-ta nár

nyug dí jas –

2000 Szent end re,
Fran ge pán u. 11.

06 (30) 283-93-06
06 (26) 301-919

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011. de cem ber 16.
–

2016. de cem ber 15.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 01 Fû szer nö vény-ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter mesz tõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi rág ke res ke dõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Dr. Pé csi Má ria s. k.,

fõ osz tály ve ze tõ
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Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál láshelyeinek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bal kány Vá ros 
Ön kor mány za ta 
4233 Bal kány, 
Rá kó czi u. 8.

Ba rack vi rág Óvo da 
4233 Bal kány, 
Sza ko lyi u. 9.

Fel sõ fo kú óvo da-
pe da gó gu si, vagy kon duk -
tor-óvo da pe da gó gu si v., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
min. 10 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. 

ÁEI: 2012. ápr. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
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* Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó k be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett
áll mó dunk ban meg je len tet ni.
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Elõny: köz ok ta tá si szak -
irá nyú szak kép zett ség.

Pe hi: a szak ér tõi bi zott ság
írás be li vé le mé nyé nek, va la -
mint a Korm. ren de let ben
fel so rolt, egyéb vé le mé nye -
zés re jo go sul tak vé le mé nye -
zé si ha tár ide jé nek le jár tát 
kö ve tõ el sõ ren des kép vi-
se lõ-tes tü le ti ülés. 
Il let mény, jut ta tás:  a Kjt. és
a Korm. ren de let ren del ke zé -
sei az irány adók. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell ere det ben, vagy köz jegy -
zõ ál tal hi te le sí tett má so lat -
ban: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, b., om és szak mai gya -
kor la tot iga zo ló do ku men -
tum, sze mé lyes ada tok ke ze -
lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko zat, 
a he lyi ön kor mány za tok ról
szó ló 1990. évi LXV. tv.
12. § (4) be kez dés a) pont -
jára vonat kozó nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: össze fûz ve, egy ere -
de ti és két má so la ti pél dány -
ban kell be nyúj ta ni sze mé -
lye sen vagy pos tai úton, 
az adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(5823-7/2011.), va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„Óvo da ve ze tõ” el lát va kell
be nyúj ta ni. 
Pc: 4233 Bal kány, 
Rá kó czi u. 8. 
A kép vi se lõ-tes tü let tá jé koz -
tat ja a pá lyá zó kat, hogy a pá -
lyá za tok hi ány pót lá sá ra nincs 
le he tõ ség, a pá lyá za ti fel té te -
lek alól a kép vi se lõ-tes tü let
fel men tést nem ad. 
f: Pá lo si Lász ló 
pol gár mes ter.

Bu da örs Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa 
Pol gár mes te rek Ta ná csa,
Kép vi se li: dr. Csu to rá né
dr. Gyõ ri Ot tí lia 
2092 Bu da ke szi, 
Fõ út 179.

Csi cser gõ Óvo da
Kin der gar ten Pe ip mat ze
2040 Bu da örs, 
Cle men tis L. u. 3.

A kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés d) pont sze rint:
Ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus-mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás,

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 45 nap.
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il let ve a meg bí zás sal egy -
ide jû leg pe da gó gus-mun -
ka kör ben tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló 
al kal ma zás. 
A kö zokt.tv. 18. § (1) és
(2) be kez dé se sze rin ti: 
né met nem ze ti sé gi 
óvo da pe da gó gus v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év né met nem -
ze ti sé gi óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy. va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: ve ze tõi gyak.

Pe hi: 2012. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
és szak bi zott sá gi, va la mint
tes tü le ti (Bu da örs Vá ros Ön -
kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te Köz ok ta tá si, Mû ve lõ dé si 
If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga,
Bu da örs Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü le te, va la -
mint Bu da örs Kis tér ség
Több cé lú Tár su lá sa Ok ta tá si
Bi zott sá gá nak) vé le mé nye zé -
sét kö ve tõ en a Bu da örs Kis -
tér ség Több cé lú Tár su lá sa
Pol gár mes te rek Ta ná csa az
el sõ ren des ülé sén, leg ké sõbb 
a fen ti ha tár idõ ig dönt a
meg bí zás ról.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., az el fo ga -
dott pe da gó gi ai prog ra mot
ala pul ve võ szak mai prog -
ram, ve ze té si kon cep ció, b.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá za ti anya got az el bí rá -
lás ban részt ve võk tel jes kö -
rû en meg is mer he tik és a 
pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada tok nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gés ben szük sé ges ke ze lé sé -
hez hozzá járul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen, vagy
pos tai úton a pá lyá za ti azo -
no sí tó szám mal és a mun ka -
kör meg ne ve zé sé vel el lát va
kell be nyúj ta ni. 
Pc: Bu da örs Vá ros 
Ön kor mány za ta Pol gár mes -
te ri Hi va tal, Köz ok ta tá si és
Köz mû ve lõ dé si Cso port 
2040 Bu da örs, 
Sza bad ság út 134.
f: Tel: (23) 447-853, 
vagy sze mé lye sen Bu da örs
Vá ros Ön kor mány za ta
Pol gár mes te ri Hi va tal,
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Köz ok ta tá si és Köz mû ve lõ -
dé si Cso port ján 
2040 Bu da örs, 
Sza bad ság út 134. 
I. eme let 141.

Bu da pest Fõ vá ros 
XIX. Ker. Kis pest 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1195 Bu da pest, 
Ady End re út 7.

Arany Óvo da 
1191 Bu da pest, 
Arany J. u. 15–17.  

Nap ra for gó Óvo da 
1194 Bu da pest, 
Ka rint hy u. 6.

Óvo da pe da gó gu si 
szak kép zett ség, 
öt év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
gyak., 
pe da gó gus szak vizs ga, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól. 
Pe hi: 2012. jú ni us 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
Pc: Pol gár mes te ri Hi va tal
Hu mán szol gál ta tá si Iro da
1192 Bu da pest, Ady E. u. 7.

Eger Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta 
Köz gyû lé se 
3300 Eger, 
Do bó tér 2.

Be ne dek Elek Óvo da 
3300 Eger, 
Val lon u. 4.

Lf: Az óvo da ve ze té se a
vo nat ko zó jog sza bá lyok,
do ku men tu mok alap ján.

Ney Fe renc Óvo da 
3300 Eger, 
If jú ság u. 7–9.

Lf: Az óvo da ve ze té se a
vo nat ko zó jog sza bá lyos,
do ku men tu mok alap ján.

Szi vár vány Óvo da 
3300 Eger, 
Ker tész u. 38.

Lf: Az óvo da ve ze té se a
vo nat ko zó jog sza bá lyos,
do ku men tu mok alap ján.

Fõ is ko la, óvo da pe da gó gu -
si v., szak kép zett sé gek 
és szak vizs ga, 
óvó nõi szgy. – 
leg alább öt év fe let ti 
szak mai ta pasz ta lat, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
a Kö zokt.tv.
16–18. §-ában és az
1992. évi XXXIII. tv. a
köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról 20. §-ban fog lal tak.
Elõny: fõ is ko la, ve ze tõ
óvo da pe da gó gu si, tan ügy -
igaz ga tá si, köz ok ta tás-ve -
ze tõi szak.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. ápr. 2. 
Pe hi: 2012.máj.31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Köz gyû lés
dönt a pá lyá zat ról. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., om., b., a Kjt. 20/A. §
(5) be kez dé sé ben és a 
Kö zokt tv. 16–18. §-ában
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton  a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(7201-28/2011.), va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„Óvó nõ, ma ga sabb ve ze tõ”
el lát va kell be nyúj ta ni és
Elekt ro ni kus úton Pász tor
Gyu la ré szé re 
pasz tor.gyu la@ph.eger.hu
e-ma il cím re,
Sze mé lye sen: Pász tor Gyu la
3300 Eger, Do bó tér 2.I. 
Pc: Eger Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Köz gyû lé se 
3300 Eger, Do bó tér 2.
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f: Pász tor Gyu la 
Tel: (36) 523-792. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
He ves Me gyei Hír lap:
2012.febr. 23. 
Vá ro si Te le ví zió kép új ság:
2012.febr.23. 
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót a
www.eger.hu honlapon
szerezhet.

Za la lö võ Vá ros 
Ön kor mány za ta 
8999 Za la lö võ, 
Sza bad ság tér 1.

Za la lö või Nap kö zi 
Ott ho nos Óvo da 
8999 Za la lö võ, 
De ák u. 5–7.  

Lf: A nap kö zi ott ho nos
óvo da szak mai irá nyí tá sa,
ve ze té se, il let ve mint 
ön ál ló an mû kö dõ költ ség -
ve té si szerv ala pí tó ok ira tá -
ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok el lá tá sa, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa.

Fel sõ fo kú is ko lai pe da gó -
gus v. és szak kép zett ség 
óvo da pe da gó gu si, kon -
duk tor-óvo da pe da gó gu si,
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, 
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén a pedagógus-
 szakvizsga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, 
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., 
ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, ill. a meg bí zás sal
egy ide jû leg pedagógus-
 munkakörben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség. 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség le foly ta tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól. 
Pbhi: 2012. ápr. 30. 
Pe hi: 2012. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: Za la lö võ Vá -
ros Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü le te bí rál ja el az
in téz mény fenn tar tó tár su lás -
ban részt ve võ ön kor mány za -
tok pol gár mes te re i nek elõ ze -
tes egyet ér té sé vel. 
A dön tés elõtt a képviselõ-
 testület az in téz mény ne ve lõ -
tes tü le te, al kal ma zot ti kö zös -
sé ge és a szü lõ szer ve ze te
vé le mé nyét be szer zi a pá lyá -
za tok ról, ill. a pá lyá zók sze -
mé lyé rõl. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók +
ma ga sabb vp.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
om., szak vizs gát iga zo ló
om., a pá lyá zó nyi lat ko za tát
ar ról, hogy pá lyá za ti anya gá -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i -
nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gõ ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul (az el bí rá lás ban részt -
ve võk a tel jes pá lyá za ti
anyag ba be te kint het nek).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, pos tai úton
kell be nyúj ta ni. 
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Pc: Za la lö võ Vá ros 
pol gár mes te re 
8999 Za la lö võ, 
Sza bad ság tér 1.
f: Pol gár mes ter: 
Tel: (92) 371-034, 
ill. jegy zõ: 
Tel: (92) 571-032

Zirc Vá ro si Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8420 Zirc, 
Már ci us 15. tér 1.

Be ne dek Elek 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
és Böl csõ de 
8420 Zirc, 
Al kot mány u. 12. 
In téz mény ve ze tõ-
ma ga sabb ve ze tõ.  

A köz al kal ma zott ál tal 
be töl ten dõ mun ka kör: 
óvo da pe da gó gus vagy kon -
duk tor-
óvo da pe da gó gus.  

Lf: Az in téz mény 
szak sze rû tör vé nyes 
mû köd te té se, ta ka ré kos
gaz dál ko dás; a mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, fõ is ko lai 
szin tû óvo da pe da gó gus
vagy kon duk tor-óvo da pe -
da gó gu si v., to váb bá 
pe da gó gus szak vizs ga, 
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén a pedagógus-
 szakvizsga ke re té ben 
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, 
öt éves szgy., a Kö zokt.tv.
18. § (1) be kez dés c) pont -
já ban, ill. a (6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak
sze rint, 
a ma ga sabb ve ze tõi, ill.
a ve ze tõ be osz tás el lá tá sá -
ra meg bí zást az kap hat,
aki a mun kál ta tó val köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ. 
Elõny:  a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let
2. szá mú mel lék let 
I. rész I. Alap el lá tá sok 
2. B.) Böl csõ de pont já ban
meg ha tá ro zott vég zett sé -
gek va la me lyi ké nek 
meg lé te.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-ig, öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. márc. 31. 
Pe hi: 2012.jún.30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sa – a tár sult ön kor -
mány za ti kép vi se lõ-tes tü le -
tek vé le mé nyé nek ki ké ré se
után – a kép vi se lõ-tes tü let ál -
tal tör té nik – bi zott sá gi meg -
hall ga tás után – a képviselõ-
 testületi ülé sen.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. sze -
rint, a ma ga sabb vp. a Korm.
ren de let 14/C. § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján.
A jut ta tá sok a jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lé sek, om., 
b. (amely leg ké sõbb a pá lyá -
zat el bí rá lá sá ig be nyújt ha tó,
egyéb ese tek ben a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en a
hi ány pót lás le he tõ sé ge ki -
zárt), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá za ti anya got az
el já rás ban részt ve võk meg -
is mer he tik, ill. a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
a pá lyá zó be le egye zõ nyi lat -
ko za ta it ar ról, hogy az 
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egész ség ügyi al kal mas sá gi
vizs gá lat nak, to váb bá a va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz, a pá -
lyá zó nyi lat ko za tát ar ról,
hogy 30 nap nál nem ré geb bi, 
a mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges egész ség ügyi al -
kal mas sá gi „al kal mas” mi nõ -
sí tés sel ren del ke zik, a pá lyá -
zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat -
ko zó an, hogy a képviselõ-
 testület a pá lyá zat el bí rá lá sát
nyílt vagy zárt ülés ke re té ben 
tár gyal ja, a pá lyá zó nyi lat ko -
za tát ar ról, hogy a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról szó ló
1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, a pá -
lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo -
nat ko zó an, hogy nem áll cse -
lek võ ké pes sé get ki zá ró vagy
kor lá to zó gond nok ság alatt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton kell be -
nyúj ta ni, a mun ka kör meg ne -
ve zé sé vel: „in téz mény ve ze -
tõ” el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Zirc Vá ros pol gár mes te re
8420 Zirc, Már ci us 15. tér 1.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI in -
ter ne tes hon lap: 2012. jan. 9. 
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
A fenn tar tó a pá lyá za ti 
el já rás ban biz to sít ja, hogy 
a pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk 
a pá lyá zat hoz szük sé ges 
tá jé koz ta tást meg kap ják,
továbbá az in téz ményt 
és annak dokumentumait
megismerhessék.
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Bu da örs Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te, 
Kép vi se li 
Wit ting hoff Ta más 
pol gár mes ter 
2040 Bu da örs, 
Sza bad ság út 134.

Le o pold Mo zart 
Ze ne is ko la 
2040 Bu da örs, 
Ró zsa u. 17.

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés d) pont sze rint:
Ok ta tá si in téz mény ben 
pe da gó gus-mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, ill. a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus-mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás.
A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés sze rint: fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, má so dik és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben 
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: leg alább öt év ve -
ze tõi gyak., egy ide gen
nyelv kö zép fo kú is me re te
(kö zép fo kú „C” tí pu sú
nyelv vizs ga)

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 45 nap. 
Pe hi: 2012. jún. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
és szak bi zott sá gi (Köz ok ta tá -
si, Mû ve lõ dé si if jú sá gi és
Sport Bi zott ság) vé le mé nye -
zést kö ve tõ en a kép vi se lõ-
tes tü let az el sõ ren des 
ülé sén, leg ké sõbb a fen ti ha -
tár idõ ig dönt a meg bí zás ról.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., az el fo ga -
dott pe da gó gi ai prog ra mot
ala pul ve võ szak mai prog -
ram, ve ze té si kon cep ció, b.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá za ti anya got az el bí rá -
lás ban részt ve võk tel jes 
kö rû en meg is mer he tik és a
pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada tok nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze-
füg gés ben szük sé ges ke ze lé -
sé hez hoz zá já rul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen, vagy
pos tai úton a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal, il let ve a meg bí zás
meg ne ve zé sé vel el lát va kell
be nyúj ta ni. 
Pc: Bu da örs Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Pol gár mes te ri Hi va tal, 
Köz ok ta tá si 
és Köz mû ve lõ dé si Cso port. 
2040 Bu da örs, 
Sza bad ság út 134.
f: Tel: (23) 447-853, 
vagy sze mé lye sen 
Bu da örs Vá ros 
Ön kor mány za ta
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Pol gár mes te ri Hi va tal, 
Köz ok ta tá si és Köz mû ve lõ -
dé si Cso port ján 
2040 Bu da örs, 
Sza bad ság út 134., 
I. eme let 141.

Bu da pest Fõ vá ros 
XIX. Ker. 
Kis pest Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1195 Bu da pest, 
Ady End re út 7.

Eöt vös Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la 
1191 Bu da pest, 
Eöt vös u. 13.

Egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû pe da gó gus szak kép -
zett ség, öt éves pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
gyak., pe da gó gus szak -
vizs ga, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
öt év re szól. 
Pe hi: 2012. jú ni us 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
Pc: Hu mán szol gál ta tá si Iro da 
1192 Bu da pest, 
Ady End re u. 7.

Cso bán ka Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2014 Cso bán ka, 
Fõ út 1.

Cso bán kai Kö zös sé gi 
Mû hely 
2014 Cso bán ka, 
Bé ke út 6. 
Több cé lú in téz mé nye igaz -
ga tói mun ka kö re be töl té sé -
re in téz mény ve ze tõi pá lyá -
za tot hir det az aláb bi ak
sze rint.  

CSKM 
több cé lú in téz mé nye
CSKM-igaz ga tó 
és Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
in téz mény 
tag in téz mény-ve ze tõ 
(ma ga sabb ve ze tõ) 
be osz tás el lá tá sá ra  

Lf:  Az irány adó jog sza bá -
lyok nak és az in téz mé nyi
SZMSZ-nek meg fe le lõ en a 
CSKM több cé lú in téz mény 
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa. 
Az igaz ga tó egy ben a 
Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si in téz mény tag -
in téz mény-ve ze tõ je is.

A kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben több cé lú 
in téz mény ve ze té sé re elõ -
írt is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., leg alább 
öt év ve ze tõi ta pasz ta lat,
fel hasz ná lói szin tû MS
Of fi ce (iro dai al kal ma zá -
sok), ma gyar ál lam pol gár -
ság,  bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: több cé lú in téz -
mény vagy he lyet te si 
ve ze tõi ta pasz ta lat, köz -
gaz da sá gi v. 
Elv árt kom pe ten ci ák: jó
szin tû irá nyí tá si, kom mu -
ni ká ci ós, dön tés ho za ta li,
együtt mû kö dé si kész ség.

ÁEI: azon nal. 
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, a pá lyá zat ered -
mé nyes el bí rá lá sá tól szá mít -
va – 2012. aug. 15-ig szól.
Pbhi: köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pe hi: a pá lyá za ti el já rás 
so rán a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ kö vet ke zõ 
ren des kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: sze mé lyes 
in ter jú.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai gya kor la tot is iga-
zo ló om., b., rész le tes szak -
mai ön., vpr. a fej lesz té si el -
kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat,
hogy a pá lyá zó a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó be le egye zik-e a 
ve ze tõi meg bí zás adá sá nak
nyil vá nos ülé sen va ló 
tár gya lá sá hoz, nyi lat ko zat
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a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té sé nek
vál la lá sá ról.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton a pá lyá za -
ti adat bá zis ban sze rep lõ azo -
no sí tó szám mal, va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„CSKM-igaz ga tó” el lát va
kell be nyúj ta ni.
f: Wink ler Sán dor Jó zsef né
pol gár mes ter 
Tel: (30) 9444-293 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
Cso bán ka Köz ség 
Ön kor mány zat hon lap ja:
www.cso ban ka.hu; 
köz sé gi hir de tõ táb la

Eger Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Köz gyû lé se 
3300 Eger, 
Do bó tér 2.

Hu nya di Má tyás 
Ál ta lá nos Is ko la 
3300 Eger, 
Fad rusz Já nos u. 1/A  

Lf: Az is ko la ve ze té se a
vo nat ko zó jog sza bá lyok,
do ku men tu mok alap ján.  

Ke mény Fe renc 
Sport is ko la és 
Ál ta lá nos Is ko la 
3300 Eger, 
Ko dály Zol tán u. 5.  

Lf: Az is ko la ve ze té se a
vo nat ko zó jog sza bá lyok,
do ku men tu mok alap ján.

Fõ is ko la, ta ní tói vagy 
ta ná ri v., szak kép zett ség
és szak vizs ga, va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, bün tet len elõ -
élet az 1993. évi LXXIX.
tör vény a köz ok ta tás ról
16–18. §-ban fog lal tak és
az 1992. évi XXXIII. tör -
vény a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról 20. §-ban 
fog lal tak.
Elõny: fõ is ko la, 
tan ügy igaz ga tá si-, 
köz ok ta tás-ve ze tõi szak.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. ápr. 2. 
Pe hi: 2012. máj. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Köz gyû lés
dönt a pá lyá zat ról. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., om., b., egyéb vég zett -
ség rõl szó ló iga zo lás és az
1992. évi XXXIII. tör vény a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról 20/A. § (5) be kez dés ben
és az 1993. évi LXXIX. tör -
vény a köz ok ta tás ról 
16–18. §-ban fog lal tak.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton a pá lyá-
za ti adat bá zis ban sze rep lõ 
azo no sí tó szám mal:
(7201-31/2011.), va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
 „ta nár/igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni, és elekt ro ni kus 
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ú ton Pász tor Gyu la ré szé re a 
pasz tor.gyu la@ph.eger.hu
e-ma il cím re, 
sze mé lye sen: Pász tor Gyu la,
He ves me gye 
3300 Eger, 
Do bó Ist ván tér 2.
f: Pász tor Gyu la 
Tel: (36) 523-792 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
He ves Me gyei Hír lap: 
2012. febr. 23. 
Vá ro si Te le ví zió kép új ság:
2012. febr. 23. 
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót a
www.eger.hu hon la pon 
sze rez het.

Szent Ist ván Egye tem 
2103 Gö döl lõ, 
Pá ter Ká roly u. 1.

Szent Ist ván Egye tem 
Al kal ma zot ti Böl csé sze ti
és Pe da gó gi ai Kar 
(Jász be rény)
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
és Gim ná zi um 
5100 Jász be rény, 
Rá kó czi út 53.

Lf: A meg bí zan dó igaz ga tó 
fel ada ta a SZIE Al kal ma -
zott Böl csé sze ti és Pe da gó -
gi ai Kar Gya kor ló Ál ta lá -
nos is ko la és Gim ná zi um
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, ne ve lõ-ok ta -
tó mun ká já nak irá nyí tá sa,
ta ka ré kos gaz dál ko dás sal 
a gaz da sá gi le he tõ sé gek 
és kö te le zett sé gek össz -
hang já nak biz to sí tá sá val. 
A ne ve lõ tes tü let jog kö ré be
tar to zó ügyek elõ ké szí té se, 
vég re haj tá sá nak el len õr-
zé se. A gya kor la ti kép zés
fel té te le i nek biz to sí tá sa 
ér de ké ben együtt mû kö dés
a SZIE Al kal ma zott 
Böl csé sze ti és Pe da gó gi ai
Kar ral.
Dönt a Gya kor ló In téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso la to san min den olyan
ügy ben, ame lyet a jog-
sza bály, a Szer ve ze ti és 

Egye tem, szak irá nyú fel -
sõ fo kú v., köz ok ta tá si ve -
ze tõi szak vizs ga, leg alább
öt éves szgy., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sa, bün tet len elõ -
élet és cse lek võ ké pes ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint a sza bad moz gás-
és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ, il let ve be ván -
do rolt vagy le te le pe dett
sze mély.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat,
pe da gó gus kép zés ben szer -
zett szgy. 
Elv árt kom pe ten ci ák: jó
szin tû ön ál ló mun ka vég -
zés, kom mu ni ká ci ós kész -
ség, ter hel he tõ ség, dön té -
si, ve ze tõi ké pes ség.

ÁEI: 2012. máj. 1. 
A meg bí zás ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. márc. 20. 
Pe hi: 2012. ápr. 30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: SZIE fog lal -
koz ta tá si kö ve tel mény rend -
szer sze rint. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., om.,
szak mai vpr., az ok ta tó-ne ve -
lõ mun ká val kap cso la tos 
in no vá ci ós terv, b., nyi lat ko -
zat ar ról, hogy a pá lyá za ti
anya got a jog sza bá lyok ban
és az egye te mi sza bály za tok -
ban rög zí tett tes tü le tek meg -
is mer he tik.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, há rom
pél dány ban, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (RH/114-1/2012),
va la mint a be osz tás meg ne -
ve zé sé vel: „igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni.
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Mû kö dé si Sza bály zat nem
utal más sze mély vagy tes -
tü let ha tás kö ré be.

Pc: SZIE 
Al kal ma zott Böl csé sze ti 
és Pe da gó gi ai Kar 
Dé kán ja 
5540 Szar vas, 
Sza bad ság út 4. 
f: dr. Lip csei Im re 
dé kán 
Tel: (66) 311-511/3113  
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
SZIE hon lap ja: 2012. 
febr. 20. 
SZIE és ABPK ka ri hir de tõ -
táb la: 2012. febr. 20. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap. 
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót a
www.szie.hu/ál lás pá lyá za tok 
hon la pon sze rez het.

Haj dú bö ször mény Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4220 Haj dú bö ször mény,
Bocs kai tér 1.

Kö zép ker ti Ál ta lá nos 
Is ko la 
4220 Haj dú bö ször mény,
Er dély u. 37. 

Lf: Az in téz ménnyel kap -
cso la tos ma ga sabb ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa.  

Bocs kai Ist ván Gim ná zi um 
4220 Haj dú bö ször mény,
Bocs kai Ist ván tér 12.

Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
4220 Haj dú bö ször mény,
Ár pád  u. 22.  

Lf: Az in téz ménnyel kap -
cso la tos ma ga sabb ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa

A kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. § (1) be -
kez dé se sze rin ti fel sõ fo kú
v. és szak kép zett ség, 
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. Az egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé gek rõl szó ló
2007. évi CLII. tör vény
ér tel mé ben a ki ne ve zés
elõtt va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség
van. 
Elõny:  a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség.

A Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé se és 18. § (1) és 
(7) be kez dé se sze rin ti fel -
sõ fo kú v. és szak kép zett -
ség, to váb bá pe da gó gus-
szak vizs ga, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
az el bí rá lás elõtt szak ér tõ 
vé le mé nye zi.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tás ra meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban
áll vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti 
(pe da gó gus) mun ka kör be 
ne vez he tõ ki.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé se ket is rész le te zõ prog -
ra mot, hi te les om., b., nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó 
a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt 
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko za tot
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Elõny: a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség.

ar ról, hoz zá já rul-e ah hoz,
hogy a pá lyá za tot vé le mé -
nye zõ és el bí rá ló tes tü let a
sze mé lyét érin tõ ügy tár gya -
lá sa kor nyil vá nos ülést tart -
son,  nyi lat ko za tot ar ról, 
hoz zá já rul-e ah hoz hogy a
pá lyá za tot vé le mé nye zõ és
el bí rá ló tes tü let a sze mé lyét
érin tõ ügy tár gya lá sa kor
nyil vá nos ülést tart son, 
nyi lat ko za tot ar ról, hogy a
ve ze tõi meg bí zá sá val a Kjt.
41. §-a sze rin ti össze fér he tet -
len ség nem áll fenn. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban kell
be nyúj ta ni, mely va la mennyi 
ki írás ban sze rep lõ tar tal mi
ele met tar tal maz.
Pc: Haj dú bö ször mény Vá ros
Jegy zõ je 
4220 Haj dú bö ször mény, 
Bocs kai Ist ván tér 1. 
f: Pol gár mes te ri Hi va tal 
Köz ok ta tá si és Köz mû ve lõ -
dé si Osz tály ve ze tõ je 
Tel: (52) 563-239 
Pol gár mes te ri Hi va tal
39. Iro da. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap. 
A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá -
zat ered mény te len né nyil vá -
ní tá sá nak jo gát fenn tart ja. 

Haj dú szo bosz ló Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4200 Haj dú szo bosz ló, 
Hõ sök te re 2. 
Pf. 5.

Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la 
4200 Haj dú szo bosz ló,
Gön czy Pál u. 17.

A Kö zokt.tv.-ben fog lal -
tak sze rint.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nést
kö ve tõ 30. nap. 
Pe hi: a pá lyá za tok be nyúj tá -
sát kö ve tõ 60 na pon be lül.
Il let mény, jut ta tás: ga ran tált
il let mény, ma ga sabb vp. a
Kjt. ren del ke zé sei az irány -
adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., a hely zet elem zés re épü -
lõ fej lesz té si el kép ze lé sek,
rész le tes szak mai ön., hi te les
om., új pá lyá zó ese tén b.,
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szak mai gya kor lat meg lé tét
bi zo nyí tó mun kál ta tói iga zo -
lás. A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak mód ja: ki zá ró lag pos tai
úton le het be nyúj ta ni, 
két pél dány ban.  
Pc: Haj dú szo bosz ló Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és
Sport Iro da 
4200 Haj dú szo bosz ló, 
Hõ sök te re 1.  
Pf. 5.

Kar cag Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
5300 Kar cag, 
Kos suth tér 1.

Kar ca gi Ál ta lá nos Is ko lai
Köz pont 
5300 Kar cag, 
Kos suth tér 4.

A Kö zokt.tv. 18. § 
(1)–(7) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján: a ne ve lé si-
ok ta tá si in téz mény alap -
fel ada tá nak meg fe le lõ 
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v.,
leg alább öt év szgy., 
ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben, pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nést
kö ve tõ 30 na pon be lül. 
Pe hi: 2012. júl. 31. 
Il let mény, jut ta tás: ma ga sabb 
vp. a ha tá lyos ren del ke zé sek
sze rint. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr. és 
a fej lesz té si el kép ze lést, om., 
b., nyi lat ko za tot ar ról, hogy
ki ne ve zé se ese tén va gyon-
nyi lat ko za tot tesz. 
Pc: Kar cag Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te re 
5300 Kar cag, 
Kos suth tér 1. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: www.ko zi -
gal las.hu, www.kar cag.hu,
Kar ca gi Hír mon dó.

Öve ges Jó zsef Kö zép-za lai 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
Köz ok ta tá si In téz mé nyi
Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa 
8956 Pá ka, 
Pe tõ fi u. 1.

Öve ges Jó zsef Kö zép-za lai 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da  

Lf: Az in téz mény irá nyí tá -
sa, ve ze té se. Az irány adó
jog sza bá lyok ban a köz ok -
ta tá si in téz mény ve ze tõ je
szá má ra meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa.

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lal tak sze rint, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A meg bí zás 2017. jún. 30-ig, 
öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap, 
de leg ké sõbb 2012. jún. 30.
In téz mény ve ze tõi meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg-
bí zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be 
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ki ne vez he tõ. 
Il let mény, jut ta tás:  a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók, ma ga sabb vp.,
szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
(öt pél dány ban): szak mai
élet rajz, vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés sel, 30 nap nál
nem ré geb bi b. (egy pél dány -
ban), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy sze mé lyes ada ta i nak a
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gés ben szük sé ges ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap, Pá ka Köz ség Ön -
kor mány za tá nak hon lap ján,
„Ker ka Ré gió” Te le ví zió hir -
de té si fe lü le te. 
Pc: Öve ges Jó zsef 
Kö zép-za lai Ál ta lá nos Is ko la 
és Óvo da Köz ok ta tá si 
In téz mé nyi Tár su lás 
Tár su lá si Ta ná csa 
8956 Pá ka, Pe tõ fi u. 1. 
f: Lu kács Ti bor  
Tár su lá si Ta nács el nö ke 
Tel: (92) 579-018

Vá ros köz pon ti  Is ko la
7623 Pécs, 
Me zõ szél u. 1. 
Tel: (72) 512-470 
Fax: (72) 512-472

Vá ros köz pon ti Is ko la 
Má tyás Ki rály Ut cai 
Ál ta lá nos Is ko la 
7621 Pécs, 
Má tyás ki rály u. 17.  

Lf: A Vá ros köz pon ti Is ko la 
Má tyás Ki rály Ut cai Ál ta -
lá nos Is ko la te vé keny sé gé -
nek ter ve zé se, szer ve zé se,
irá nyí tá sa és el len õr zé se a
ha tá lyos jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ en.

Vá ros köz pon ti Is ko la 
(Me zõ szél) 
7623 Pécs, 
Me zõ szél u. 1.

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., köz ok ta tás ve ze tõi
szak ké pe sí tés, bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság. 
Elõny: öt év ve ze tõi gyak.

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A meg bí zás 2017. jún. 30-ig, 
öt év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jé nek le jár tát kö ve tõ
leg fel jebb 90 na pon be lül. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló ere de ti ok -
má nyok, vagy azok hi te les
má so la ta, b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy ere de ti és egy
má so la ti pél dány ban, zárt 
bo rí ték ban pos tai és elekt ro-
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Lf:  a Vá ros köz pon ti Is ko la 
(Me zõ szél u. 1.) te vé keny -
sé gé nek ter ve zé se, szer ve -
zé se, irá nyí tá sa és el len õr -
zé se a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ en.

ni kus úton „Pá lyá zat a 
Vá ros köz pon ti Is ko la Má tyás 
Ki rály Ut cai Ál ta lá nos Is ko la 
ma ga sabb ve ze tõi/igaz ga tói
be osz tá sá nak el lá tá sá ra”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni. 
Pc: Cse lik né Ju hász Il di kó
fõ igaz ga tó e-ma il: va ros koz -
pon ti@va ros koz pon ti.hu 
f: Vá ros köz pon ti Is ko la 
Osz vald Ist ván né 
is ko la tit kár 
Tel: (72) 512-472

Szek szárd Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za tá nak
Köz gyû lé se 
7100 Szek szárd, 
Bé la ki rály tér 8.

I. Bé la Gim ná zi um, 
In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la, 
Kol lé gi um, 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
7100 Szek szárd, 
Ka dar ka u. 25–27.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, öt év –
el sõ sor ban kö zép is ko lá -
ban, pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett – szgy.,
pe da gó gus-szak vizs ga.
Elõny:  ok ta tá si in téz -
mény ben szer zett vez.
gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: a pá lyá zat vé le mé nye -
zé sét kö ve tõ el sõ köz gyû lés.
Il let mény, jut ta tás: a ha tá lyos 
jog sza bá lyok sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
pá lyá zó nak a Kö zokt.tv. 
18. § (5)–(6) be kez dé sé ben
elõ írt szgy.-t is iga zo ló szak -
mai élet rajz, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ el -
kép ze lés sel, köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett om., b., nyi lat ko -
za tot ar ról, hogy a pá lyá zó a
pá lyá za ti anyag ban fel tün te -
tett sze mé lyes ada ta i nak a
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ba, pos tai 
úton, vagy sze mé lye sen, zárt
bo rí ték ban „I. Bé la Gim ná-
zi um igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.  
Pc: Szek szárd Me gyei Jo gú
Vá ros Pol gár mes te ri 
Hi va ta lá nak jegy zõ je 
7100 Szek szárd, 
Bé la ki rály tér 8. 
f: Szek szárd Me gyei Jo gú
Vá ros 
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Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Köz ok ta tá si, Mû ve lõ dé si 
és Sport Osz tály 
Tel: (74) 504-160 
(74) 504-174

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la,
Gim ná zi um, Szak kép zõ 
Is ko la, Kol lé gi um, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
6060 Ti sza kécs ke, 
Er kel fa sor 10. 
Tel/fax: (76) 440-063

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la 
6060 Ti sza kécs ke 
Er kel fa sor 10.

Mó ricz Zsig mond
Kol lé gi um 
6060 Ti sza kécs ke, 
Rá kó czi u. 58.

Fõ is ko lán vagy egye te men 
szer zett ta ná ri szak kép -
zett ség, leg alább öt év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga. 

Fõ is ko lai vagy egye te mi
pe da gó gus v., leg alább öt
év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., köz ok -
ta tás-ve ze tõi szak vizs ga.

ÁEI: azon nal. 
A ve ze tõi meg bí zás öt év re
szól. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 30 nap. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek kel. 
Pc: Nyit ra i né Mud ris
Gabriella igazgató 

Ri cse Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta 
3974 Ri cse, 
Ady End re u. 5.

II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
3974 Ri cse, 
Kos suth La jos u. 3.  

Lf: Igaz ga tói fel ada tok 
el lá tá sa.

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
ve ze tõi gyak. – egy év
alat ti szak mai ta pasz ta lat,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: azon nal.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re 2016. júl. 31-ig
szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:  ha tá ro zott 
ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ ben. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ en az el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ne ve lõ tes -
tü let vé le mé nyé nek ki ké ré se
után, kép vi se lõ-tes tü le ti 
dön tés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., szak mai ön., om., b.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, az adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (327/2011.),
va la mint a mun ka kör meg ne -
ve zé sé vel: „is ko la igaz ga tó”
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Sze mé lye sen:  
dr. Vi tá nyi Szil via 
Bor sod-Aba új-Zemp lén 
me gye
3974 Ri cse, Ady End re u. 5.
Pc: Ri cse Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta 
3974 Ri cse, Ady End re u. 5.
f: dr. Vi tá nyi Szil via 
Tel: (47) 376-168

Zirc Vá ro si Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8420 Zirc, 
Már ci us 15. tér 1.

Re guly An tal 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Elõ ké szí tõ Szak is ko la
8420 Zirc, 
Rá kó czi tér 3–5.
Igaz ga tó-ma ga sabb ve ze tõ
A köz al kal ma zott ál tal be -
töl ten dõ mun ka kör: ál ta lá -
nos is ko lai pe da gó gus.

Lf:  Az in téz mény szak sze -
rû tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás; a
mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, egye te -
mi vagy fõ is ko lai szin tû
is ko lai v. és szak kép zett -
ség a Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben és a
18. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak alap ján,
to váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga, má sod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus-szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, öt éves
szgy a Kö zokt.tv. 18. § 
(1) be kez dés c) pont já ban,
 ill. a (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.
A ma ga sabb ve ze tõ, il let -
ve a ve ze tõ be osz tás el lá -
tás ra meg bí zást az kap hat, 
aki a mun kál ta tó val köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig öt év re szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ ben. 
Pbhi: 2012. márc. 31. 
Pe hi: 2012.jún.30. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sa – a tár sult ön kor -
mány za ti kép vi se lõ-tes tü le -
tek vé le mé nyé nek ki ké ré se
után – a kép vi se lõ-tes tü let 
ál tal tör té nik – bi zott sá gi
meg hall ga tás után – a kép vi -
se lõ-tes tü le ti ülé sen.
 Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei, va la mint a
ma ga sabb ve ze tõ pót lék a
Korm. ren de let 14/C. § 
(1) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján.
A jut ta tá sok a jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, om., b.  (amely leg ké -
sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sá ig
be nyújt ha tó, egyéb ese tek ben 
a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ en a hi ány pót lás le he -
tõ sé ge ki zárt),  nyi lat ko za tot
ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
got az el já rás ban részt ve võk
meg is mer he tik,  ill. a pá lyá -
za ti anya gá ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gés ben 
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szük sé ges ke ze lé sé hez 
hoz zá já rul.
A pá lyá zó be le egye zõ nyi lat -
ko za ta it, ar ról, hogy az
egész ség ügyi al kal mas sá gi
vizs gá lat nak, to váb bá a va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz.
A pá lyá zó nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy 30 nap nál nem ré -
geb bi a mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges egész ség ügyi
al kal mas sá gi „al kal mas” mi -
nõ sí tés sel ren del ke zik. 
A pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra
vo nat ko zó an, hogy a kép vi -
se lõ-tes tü let a pá lyá zat el bí -
rá lá sát nyílt vagy zárt ülés
ke re té ben tár gyal ja. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a mun ka -
kör meg ne ve zé sé vel: „igaz -
ga tó” el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Zirc Vá ros Pol gár mes te re 
8420 Zirc, Már ci us 15. tér 1.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI in -
ter ne tes hon lap: 2012. jan. 9. 
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
A fenn tar tó a pá lyá za ti 
el já rás ban biz to sít ja, hogy 
a pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk 
a pá lyá zat hoz szük sé ges
tá jé koz ta tást meg kap ják, 
to váb bá az in téz ményt 
és an nak do ku men tu ma it
meg is mer hes sék.

 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Csá kány do rosz ló Köz ség
Ön kor mány za ta 
9919 Csá kány do rosz ló, 
Fõ u. 39.

Csá kány do rosz lói 
Csa ba Jó zsef Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont 
9919 Csá kány do rosz ló,
Vas út u. 31.

A kö zokt.tv. 18. §-ban
fog lal tak sze rint.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
öt év re szól. 
Pbhi: 2012. ápr. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a Csá kány do rosz lói Csa ba
Jó zsef ÁMK-t fenn tar tó 
ön kor mány za tok 
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Tár su lá si Ta ná csa bí rál ja el.
A pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá nak jo gát a
pá lyá zat ki író ja fenn tart ja. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., vpr., b., szak mai ön.,
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek, nyi lat ko za tot, hogy a 
pá lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
Pc: Pol gár mes te ri Hi va tal
9919 Csá kány do rosz ló, 
Fõ u. 39. 
Tel/fax: (94) 542-002

Dég Köz ség Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü le te
8135 Dég, 
Kos suth L. u. 17.

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont 
8135 Dég, 
Köz tár sa ság u. 33.  

Lf: ÁMK igaz ga tó, aki
egy ide jû leg el lát ja az
ÁMK dr. Ko vács Pál Ál ta -
lá nos is ko la in téz mény-
egy ség igaz ga tói, to váb bá
az alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mény ve ze tõi fel -
ada to kat is.

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség,  pe da gó -
gus szak vizs ga, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2012. máj. 1. 
A meg bí zás 2012. júl. 1-jéig
ha tá ro zott idõ re szól. 
Pbhi: 2012. febr. 29. 
Pe hi: 2012. ápr. 25. 
Vé le mé nye zé si el já rás ha tár -
ide je: 2012. ápr. 10. Il let -
mény, jut ta tás: a Kjt. és a
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai élet -
rajz, b., om.,  adat vé del mi
nyi lat ko zat, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel együtt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
„201-9/2011.), va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„ÁMK igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Dég Köz ség 
Ön kor mány za ta 
8135 Dég, 
Kos suth La jos u. 17.
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Sze mé lye sen: 
Gár do nyi Sán dor né
pol gár mes ter
Fej ér me gye, 
8135 Dég, 
Kos suth La jos u. 17. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
NKI in ter ne tes hon lap; 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
hir de tõ táb lá ja. 
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ci ók:
A pá lyá zó fenn tart ja ma gá -
nak a jo got, hogy a pá lyá za ti
el já rást ér vény te len nek 
nyil vá nít sa.

Szek szárd Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za tá nak
Köz gyû lé se 
7100 Szek szárd, 
Bé la ki rály tér 8.

Vá ro si Ne ve lé si Ta nács adó 
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat 
7100 Szek szárd, 
Ki ni zsi u. 1.

Pszi cho ló gus szak ké pe sí -
tés, öt év – a szak ké pe sí -
tés nek meg fe le lõ mun ka -
kör ben szer zett – szgy.,
kli ni kai, ne u ro pszi cho ló -
gi ai, pe da gó gi ai vagy 
ta nács adói szak vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2012. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30. nap. 
Pe hi: a pá lyá zat vé le mé nye -
zé sét kö ve tõ el sõ köz gyû lés.
Il let mény, jut ta tás: a ha tá lyos 
jog sza bá lyok sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a pá lyá zó nak a pe da gó gi ai
szak szol gá la tok ról szó ló
4/2010. (I. 19.) OKM ren de -
let 3. § (1) be kez dé sé ben elõ -
írt szak mai gya kor la tát is
igazo ló szak mai élet raj zot,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ el kép ze lés sel,
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá zó a pá lyá za ti
anyag ban fel tün te tett sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el -
já rás sal össze füg gõ ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, 
pos tai úton vagy sze mé lye -
sen, zárt bo rí ték ban, „Vá ro si
Ne ve lé si Ta nács adó és Egy -
sé ges Pe da gó gi ai Szak szol -
gá lat in téz mény ve ze tõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Szek szárd 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
jegy zõ je
7100 Szek szárd, 
Bé la ki rály tér 8.  
f: Szek szárd Me gyei Jo gú
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Köz ok ta tá si, Mû ve lõ dé si
és Sport Osz tály 
Tel: (74) 504-160 
(74) 504-174

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Nagy sán dor Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la 
4031 Deb re cen, 
Pó sa u. 1.

Ma te ma ti ka– test ne ve lés
sza kos ta nár  

Lf: Ma te ma ti ka–test ne ve -
lés ta ní tá sa.  

Ma gyar nyelv- és iro da -
lom–tör té ne lem sza kos 
ta nár  

Lf: Ma gyar nyelv- 
és iro da lom– tör té ne lem
tan tár gyak ta ní tá sa.

Fõ is ko la, 
ma te ma ti ka–test ne ve lés
szak. 
Elõny: fõ is ko lai v.   

Fõ is ko la, ma gyar nyelv 
és iro da lom, tör té ne lem
sza kos ta nár.

ÁEI: azon nal. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ. 
Pbhi: 2012. febr. 17. 
Pe hi: 2012. ápr. 14. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton a mun ka -
kör meg ne ve zé sé vel: „pszi -
cho ló gus sza kos ta nár” meg -
je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Nagy sán dor Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la 
4031 Deb re cen, Pó sa u. 1. 
f: Sá ri Pé ter né 
Tel: (52) 418-397 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
Deb re cen, Me gyei Jo gú 
Vá ros Ön kor mány za ta, 
mint fenn tar tó hon lap ján:
www.deb re cen.hu, 
Deb re cen Me gyei Jo gú 
Vá ros Pol gár mes te ri hi va ta la 
(Új Vá ros há za) hir de tõ táb lá -
ján, NKI in ter ne tes honlap:
www.kszk.gov.hu

Szü gyi Dá ni el Re for má tus
Ál ta lá nos Is ko la 
5510 Dé va vá nya, 
Vö rös marty út 2. 
Tel/fax: (66) 483-342
e-ma il: 
szu gyi ref@fre e ma il.hu

Rész mun ka idõs 
ké mia–bi o ló gia –föld rajz 
sza kos ta nár

Re for má tus val lás, pél dás
hit élet, ér vé nyes dip lo ma,
ren de zett ma gán élet

ÁEI: 2012. szept. 1. 
Pbhi: 2012. júl. 15. 
Pe hi: 2012. júl. 30. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b. 
Pc: Dr. Csa tá ri né Tóth Éva
igaz ga tó 
Szü gyi Dá ni el Re for má tus
Ál ta lá nos is ko la 
5510 Dé va vá nya, 
Vö rös marty út 2.
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J. Ha ydn Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény 
9431 Fer tõd, 
Ma dách sé tány 1. 
Tel: (99) 370-209

Rész mun ka idõs 
fu vo la ta nár  

Rész mun ka idõs 
kla ri nét ta nár

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2012. szept. 1. 
Il let mény, jut ta tás: 
A Kjt. ren del ke zé se 
az irány adók.
Étkh. 
Pc., f.: igaz ga tó.

Fej ér Me gyei 
Gár do nyi  Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Spe ci á lis Szak is ko la
8060 Mór, 
Vér tes u. 67. 
Tel: (22) 407-169 
Fax: (22) 562-263 

Gyógy pe da gó gi ai ta nár Fõ is ko lai v. ÁEI: 2012. febr. 1. 
A meg bí zás egy év, 
ha tá ro zott idõ re szól. 
Pbhi: 2012. jan. 31. 
Pe hi: 2012. jan. 31. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos ta úton, elekt ro ni -
kus úton vagy sze mé lye sen
le het be nyúj ta ni.  
e-ma il: gazd.gar do -
nyi@int.fe jer.hu 
Pc: igaz ga tó

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Kol lé gi um, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
6060 Ti sza kécs ke, 
Er kel fa sor 10. 
Tel/fax: (76) 440-063

Lo go pé dia sza kos 
gyógy pe da gó gus

Gyógy pe da gó gus 
szak kép zett ség.

ÁEI: 2012. júl. 1. 
Pbhi: 2012. ápr. 30. 
Pe hi: 2012. máj. 15.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b. 
Pc: Nyit ra i né 
Mud ris Gab ri el la igaz ga tó

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um 
3580 Ti sza új vá ros,
Mun ká csy M. u. 13.

Fej lesz tõ pe da gó gus Fej lesz tõ pe da gó gu si v.,
bün tet len elõ élet, 
ma gyar ál lam pol gár ság,
or vo si 
al kal mas ság

ÁEI: 2012. febr. 27. 
Pbhi: 2012. febr. 16. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
A fog lal koz ta tás jel le ge:
rész fog lal ko zá sú 
(he ti kö te le zõ óra: 14). 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ön., om.
Pc: Eöt vös Jó zsef 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um Igaz ga tó ja
3580 Ti sza új vá ros, 
Mun ká csy út 13. 
f: Po go nyi-Si mon Edit 
igaz ga tó 
3580 Ti sza új vá ros, 
Mun ká csy út 13. 
Tel: (49) 540-096
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Köz le mény egye te mi szin tû ok le ve lek érvénytelenítésérõl

1. Mi ku lás Lász ló
Törzs köny vi szám: G-V-250/1996.
Az egye te mi szin tû gé pész mér nö ki szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Mis kol ci Egye tem Gé pész mér nö ki Ka ra

2002. jú ni us 25-én 401-G/2002. sz. alatt ál lí tott ki, el ve szett.
He lyet te 2011. szep tem ber 23-án má sod la tot ad tunk ki.
Az ere de ti ok le vél ér vény te len.

2. Hel li Pé ter 
Törzs köny vi szám: G-Ib-114/1992.
Az egye te mi szin tû gé pész mér nö ki szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Mis kol ci Egye tem Gé pész mér nö ki Ka ra

1998. jú ni us 24-én 261-G/1998. sz. alatt ál lí tott ki, el ve szett.
He lyet te 2011. de cem ber 1-jén má sod la tot ad tunk ki.
Az ere de ti ok le vél ér vény te len.

Ko vács Vik tor s. k.,
fõ tit kár

A köz löny zá rá sa után ér ke zett közlemények,
pá lyá za ti fel hí vá sok

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um
fel hí vá sa

szak mai ta nul má nyi ver se nyek re a 2011/2012-es tan év re

Or szá gos Szak mai Ta nul má nyi Ver seny (OSZTV)

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek or szá gos ta nul má nyi ver se nye it a
 magyarországi, nap pa li rend sze rû kép zést foly ta tó szak kép zõ is ko lák azon ta nu lói szá má ra hir de ti meg az aláb bi ak sze -
rint, akik nek ren des szak mai vizs gá ja a ver seny ki írás tanévének má jus– jú ni u si vizsgaidõszakában esedékes:

07  In for ma ti ka (szoft ver) szak ma cso port

Ssz. Ver senycso port Szak ké pe sí tés/el ága zás
A ver seny idõ pont ja és he lye

Ne ve zé si  dí jak
elõ dön tõ dön tõ

1.
54 481 01 1000 00 00 

CAD-CAM in for ma ti kus Ide je: 
2012. már ci us 5. 13 óra 

He lye:  a ver seny zõ
is ko lá já ban

Ide je:
2012. már ci us 26–27. 

Cí me: Bán ki Do nát
Szak kö zép is ko la
Du na új vá ros, 
Ber csé nyi u. 2

2500 Ft/fõ1 54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM
in for ma ti kus

2 Au to CAD  ver seny*
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* Az Au to CAD ver seny re ne vez het nek azok az érett sé gi vel ren del ke zõ, szak kép zé si év fo lya mon ta nu lók, akik a be is ko lá zott , bár mely szak ké pe sí tés re
vo nat ko zó he lyi tan terv ben meg ha tá ro zot tak sze rint a CAD is me re te ket és a Szá mí tó gép-ke ze lés, szoft ver hasz ná lat, mun ka szer ve zés kö ve tel mény mo dul 
szak mai kom pe ten ci á it el sa já tí tot ták. A ver seny re azok a ta nu lók is je lent kez het nek, akik szak kép zé si év fo lya mon tanulnak és informatikai
alapismeretek tantárgyból érettségi vizsgát tettek.



Ssz. Ver senycso port Szak ké pe sí tés/el ága zás
A ver seny idõ pont ja és he lye

Ne ve zé si  dí jak
elõ dön tõ dön tõ

2. 54 481 03 In for ma ti kai rend szer gaz da

Ide je:
2012. már ci us 5. 13 óra

He lye: a ver seny zõ
is ko lá já ban

Ide je:
2012.  már ci us 28–29–30. 

He lye: Pus kás Ti va dar
Táv köz lé si Tech ni kum
Cí me:1097 Bu da pest,

Gyá li út 22

2500 Ft/fõ

3 54 481 03 0010 54 01
In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ 

és -üze mel te tõ,  
IT biz ton ság tech ni kus 
54 481 03 0010 54 03 

4 54 481 03 0010 54 07 Web mes ter

3. 54 481 04 In for ma ti kus

5 54 481 04 0010 54 01 
Gaz da sá gi in for ma ti kus

6 54 481 04 0010 54 04 
Mû sza ki in for ma ti kus

A ver se nye ket a Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Igaz ga tó sá ga szer ve zi és bo nyo lít ja.

A ver se nyek re csak azt a ta nu lót ne vez he ti az in téz mény, aki a meg hir de tett szak ké pe sí tés ben is ko lai rend sze rû, nap -
pa li ta go za tos kép zés ben vég zi ta nul má nya it és vég zõs ta nu ló. 

A ver se nyek dön tõ jé ben részt ve võ azon ta nu ló, aki a szak ké pe sí tés vizs ga ré szé hez ren delt szak mai kö ve tel mény mo -
dul ver seny ré szen meg sze rez he tõ pon tok 71%-át el ér te, a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 5. § (5) be kez dé se, va la mint
a 25. § (7) be kez dé se sze rint az adott ver seny rész nek meg fe le lõ szak mai kö ve tel mény mo dul le té te le alól men te sül, és az
adott vizs ga rész bõl tel je sít mé nyét a szak mai vizs gán 100%-os nak kell te kin te ni.

A ver seny zõ ered mé nyé rõl a Ver seny bi zott ság Iga zo lást ad ki, mely nek fi gye lem be vé te lé vel a ta nu ló is ko lá ja mel lett
mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott ság ál la pít ja meg a vizs gá zó ta nu ló ered mé nyét és ad ja ki szá má ra a szak mai bi zo nyít -
ványt. 

Or szá gos Szak mai Ta nul má nyi Ver se nyek re (OSZTV) az Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si 
Igaz ga tó sá ga hon lap ján (www.ni ve.hu) ke resz tül le het ne vez ni. 

A ne ve zé sek ha tár ide je: 2012. feb ru ár 23. 

A ver se nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta tást a Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Igaz ga tó sá ga
a hon lap ján te szi köz zé (www.ni ve.hu).

A ne ve zé si díj be fi ze té sét va la mennyi, az elõ dön tõ be ne ve zett ta nu ló után, a ne ve zé si ha tár idõt kö ve tõ en a meg hir de -
tés sze rin ti dön tõt ren de zõ is ko la szám la szá má ra, pos tai be fi ze tés sel vagy át uta lás sal kell tel je sí te ni. A be fi ze tés idõ -
pont ját és a dön tõt ren de zõ is ko la szám la szá mát az Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Igaz ga -
tó sá ga a hon lap ján te szi közzé.

Vá lyi-Nagy Vil mos s. k.,
he lyet tes ál lam tit kár
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szó ló
2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 137. §-ának (1) be kez dé se, az Eu ró pai Bi zott ság nak az EK Szer zõ dés 87. és 88.
cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról szó ló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cik ke, il let ve az Mttv. 137. §-ának (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ en a Mé -
dia ta nács 112/2011. (I. 19.) szá mú ha tá ro za tá val jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek ben (ÁPF) rög zí tet tek alap -
ján 2011. má jus 20-án pá lyá za ti fel hí vást bo csá tott ki a kö zös sé gi, nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó nak vagy köz -
mû sor-szol gál ta tó nak mi nõ sü lõ li ne á ris mé dia szol gál ta tók mû sza ki fej lesz té sé nek 2011. évi tá mo ga tá sá ra
(KMUSZ2011).

A Mé dia ta nács a 2012. ja nu ár 25-i dön té se ér tel mé ben a pá lyá za ti el já rás be adá si, ér té ke lé si és bí rá la ti (pá lyáz ta tá si)
szakaszát lezárta.

A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te az – ÁPF XI. 7) pont ja sze rint – egyes
 pályázati for du lók ered mé nye it köz le mény for má ban az Alap (http://ta mo ga tas.mtva.hu/), va la mint a Nem ze ti Mé dia- és 
Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa (http://www.mediatanacs.hu/) honlapján tette közzé.

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál láshelyeinek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
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* Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó k be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett
áll mó dunk ban meg je len tet ni.



adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros
X. Ke rü let 
Kõ bá nyai Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1102 Bu da pest,  
Szent Lász ló tér 29.  
Tel.: (1) 433-8202  
Fax: (1) 433-8205

Kõ bá nyai Kék vi rág Óvo da
1107 Bu da pest,  
Kék vi rág u. 5.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az óvo da szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se; ta -
ka ré kos gaz dál ko dás; mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa;
dön tés az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban min -
den olyan ügy ben, ame lyet
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, óvo -
da pe da gó gus v., leg alább
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
5 év szgy.,va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, pe da gó gus szak -
vizs ga, szgy. a Kö zokt.tv.
18. §-a sze rint, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 15.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a Kul tu -
rá lis, Ok ta tá si és Sport 
Bi zott ság sze mé lye sen is
meg hall gat ja a pá lyá zót. 
A Bi zott ság ja vas la tá ra a
vég le ges dön tést a Kép vi se -
lõ-tes tü let hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy. iga zo lá sa, szak mai ön.,
b., vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy nyer tes 
pá lyá zó ként a 2007. évi
CLII. tv. 5. § (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti idõ ben
va gyonnyi lat ko za tot tesz,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
K/7124/2012/II., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.
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Kõ bá nyai Cso da pók 
Óvo da  
1104 Bu da pest,  
Má di u. 127.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az óvo da szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se; ta -
ka ré kos gaz dál ko dás; mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa;
dön tés az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban min -
den olyan ügy ben, ame lyet
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

Pc.:kan ta si vett@ko ba nya.hu
f.: dr. Kán tás né 
dr. Sza bó Ivett  
Tel.: (1) 433-8151  
www.ko ba nya.hu 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 15.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a Kul -
turális, Ok ta tá si és Sport 
Bi zott ság sze mé lye sen is
meg hall gat ja a pá lyá zót. 
A Bi zott ság ja vas la tá ra a
vég le ges dön tést a Kép vi se -
lõ-tes tü let hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy. iga zo lá sa, szak mai ön.,
b., vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, a pá lyá zó nyilat -
kozata ar ról, hogy nyer tes
pá lyá zó ként a 2007. évi
CLII. tv. 5. § (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti idõ ben
va gyonnyi lat ko za tot tesz,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
K/7123/2012/II., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
Pc.:kan ta si vett@ko ba nya.hu
f.: dr. Kán tás né
dr. Sza bó Ivett  
Tel.: (1) 433-8151  
www.ko ba nya.hu  
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Kõ bá nyai Má szó ka Óvo da
1105 Bu da pest,  
Ászok u. 1–3.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az óvo da szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se;
ta ka ré kos gaz dál ko dás;
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa; dön tés az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 15.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a Kul tu -
rá lis, Ok ta tá si és Sport 
Bi zott ság sze mé lye sen is
meg hall gat ja a pá lyá zót. 
A Bi zott ság ja vas la tá ra a
vég le ges dön tést a Kép vi se -
lõ-tes tü let hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy. iga zo lá sa, szak mai ön.,
b., vég zett sé get iga zo ló om.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, a pá lyá zó nyilat -
kozata ar ról, hogy nyer tes
pá lyá zó ként a 2007. évi
CLII. tv. 5. § (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti idõ ben
va gyonnyi lat ko za tot tesz,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
pos tai vagy elekt ro ni kus úton 
kell be nyúj ta ni. 
A pos tai úton tör té nõ be nyúj -
tás ese tén is a be ér ke zés idõ -
pont ja irány adó.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
K/7120/2012/II., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.
Pc.:Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let Kõ bá nyai 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Ok ta tá si, Kul tu rá lis 
és Ci vil Cso port ja  
kan ta si vett@ko ba nya.hu f.: 
dr. Kán tás né dr. Sza bó Ivett
Tel.: (1) 433-8151
www.kobanya.hu

410 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



1 2 3 4

Bu da pest Fõ vá ros 
XVI. Ke rü le ti 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1163 Bu da pest,  
Ha vas ha lom u. 43.  
Tel.: (1) 401-1401  
Fax: (1) 401-1788  

Nap su gár Óvo da  
1163 Bu da pest,  
Czi rá ki u. 8–10.  
Óvo da ve ze tõ 

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga.

ÁEI: 2012. jún. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: 202. ápr. 2.  
Pe hi: 2012. máj. 31.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ed di gi szak mai te vé keny -
sé get be mu ta tó rész le tes ön.,
leg ma ga sabb is ko lai vég zett -
ség rõl szó ló om., ve ze tés re
vo nat ko zó prog ram, fej lesz -
té si el kép ze lé sek. 
Pc.: Mû ve lõ dé si Ügy osz tály 

Bu da pest Fõ vá ros 
XVIII. Ke rü let 
Pest szent lõ rinc-
Pest szent imre 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1184 Bu da pest,  
Ül lõi út 400.  
Tel.: (1) 296-1318 
Fax: (1) 296-1316

Nap su gár Óvo da  
1188 Bu da pest,  
Eke u. 16.  
Óvo da ve ze tõ    

Ro bo gó Óvo da  
1181 Bu da pest,  
Kon dor Bé la sé tány 14.
Óvo da ve ze tõ   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, ta ka ré kos gaz dál ko -
dás, kap cso lat tar tás a fenn -
tar tó val. 

A jog sza bály ban elõ írt,
szak irá nyú fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, 5 év szgy.  

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
90. nap.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szak mai ön., b.,
vég zett sé get iga zo ló 
hi te les om., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
nyom ta tott for má ban, va la -
mint elekt ro ni kus úton kell
be nyúj ta ni.  
A ki író fenn tart ja a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered mény -
te len nek nyil vá nít sa,
amennyi ben a meg adott ha -
tár idõ ben meg fe le lõ pá lyá za -
tok nem ér kez nek.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros
XVIII. Ke rü let Pest szent lõ -
rinc-Pest szen tim re 
Ön kor mány zat jegy zõ je
E-ma il: go da ne@bp18.hu 
f.: Go da And rás né  
Tel.: (1) 296-1396 
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Gye nes di ás Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8315 Gye nes di ás,  
Kos suth L. u. 97.
Tel.: (83) 312-737  
Fax: (83) 314-550

Óvo da és Böl csõ de  
Gye nes di ás – Var völgy –
Za ta var Kö zös Fenn tar tá sú
In téz mény  
Óvo da ve ze tõ 

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gus v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
óvo da ve ze tõi szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. aug. 15-ig
szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., b., om. 

Mo nor Vá ros 
Ön kor mány za ta  
2200 Mo nor,  
Kos suth L. u. 78–80.  
Tel.: (29) 612-300 

Kos suth La jos Óvo da
2200 Mo nor,  
Kos suth La jos u. 37. 
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer zõ -
dés (köz al kal ma zot ti sza -
bály zat) nem utal más ha -
tás kö ré be. 
Az al kal ma zot tak fog lal -
koz ta tá sá ra, élet- és mun -
ka kö rül mé nye i re vo nat ko -
zó kér dé sek te kin te té ben
jog kö rét jog sza bály ban
elõ írt egyez te té si kö te le -
zett ség meg tar tá sá val 
gya ko rol ja. Az in téz mény
ve ze tõ je fe lel to váb bá a 
pe da gó gi ai mun ká ért, az
in téz mény pe da gó gi ai- 
és mi nõ ség irá nyí tá si prog -
ram já nak mû kö dé sé ért, a
gyer mek- és if jú ság vé del -
mi fel ada tok meg szer ve zé -
sé ért és el lá tá sá ért. 

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lal tak nak va ló meg fe -
le lés, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, ma gyar 
ál lam pol gár ság.  
Elõny: leg alább 5 év vgy., 
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga.  

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: 2012. júl. 31.  
A mun ka kört be töl tõ jog ál lá -
sát, il let mé nyét és jut ta tá sa it
a Kjt., vp-t. a vo nat ko zó
önkor mány za ti ha tá ro zat 
ál la pít ja meg.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., is -
ko lai vég zett sé get, szak kép -
zett sé get iga zo ló om., adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Mo nor Vá ros 
pol gár mes te re  
f.: tel.: (29) 612-314, 
(29) 612-349  

Sze ge di Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa 
Köz ok ta tá si In téz mé nye 
6723 Sze ged,  
Cson gor tér 1. 
Tel.: (62) 547-062
Fax: (62) 547-063

Sze ge di Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa
Köz ok ta tá si In téz mé nye

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gus v. 
és szak kép zett ség, 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: 2012. ápr. 30.  
Pe hi: 2012. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. 1. sz. mel -
lék le te alap ján. 
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Mó ra Fe renc 
Csi cser gõ Óvo da  
6772 Sze ged,  
Mó ra F. u. 2.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ) 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. (tag in téz mény ve ze té si
prog ram), ön., vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
Pc.: Dr. Ge ra Ti bor 
fõ igaz ga tó 

Szi get szent mik lós Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2310 Szi get szent mik lós,
Kos suth L. u. 2. 
Tel.: (24) 505-505 
Fax: (24) 505-585

„Mo cor gó” III. sz. Óvo da
2310 Szi get szent mik lós,
Szent-Mik lós út ja 8.  
Óvo da ve ze tõ   

Lf.: az ala pí tó ok irat ban
fog lalt te vé keny sé gek 
és fel ada tok el lá tá sa. 
Az in téz mény alap te vé -
keny sé ge i nek a sa ját 
ne ve lé si prog ram já ban, 
és egyéb sza bály za ta i ban
meg ha tá ro zot tak vég re haj -
tá sa. Az in téz mény gaz dál -
ko dá sá nak, a fel adat el lát ást 
szol gá ló va gyon nyak, a
jog sza bá lyok és fenn tar tói
dön té sek sze rin ti 
mû köd te té se.

Óvo da pe da gó gus v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év 
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: vgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2012. ápr. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot a
kép vi se lõ-tes tü let Ok ta tá si –
In for ma ti kai és Nem zet kö zi
Kap cso la tok Bi zott sá ga vé le -
mé nye zi, és a Kép vi se lõ-tes -
tü let bí rál ja el, leg ké sõbb
2012. jún. 30. nap já ig.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., elõ írt is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., szak mai
ön., vpr., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot le zárt bo rí ték -
ban, sze mé lye sen, vagy pos -
tai úton, „Pá lyá zat a „Mo cor -
gó” III. sz. Óvo da in téz -
mény ve ze tõi ál lá sá ra” meg -
je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Szi get szent mik lós Vá ros 
pol gár mes te re

Tak sony Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2335 Tak sony,  
Fõ út 85.  
Tel.: (24) 520-777  
Fax: (24) 520-770  

Né met Nem ze ti sé gi Óvo da 
2335 Tak sony,  
Szent An na tér 1.  
Óvo da ve ze tõ

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, fel sõ-
fo kú óvo da pe da gó gu si v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., nem ze ti sé gi óvo da -
pe da gó gus, óvo da ve ze tõi
szak vizs ga. 
Elõny: ha son ló te rü le ten
szer zett leg alább 
5 év vgy., szá mí tó gép 
fel hasz ná lói szin tû 
is me re te, kon duk tor 
óvo da pe da gó gu si v. 

ÁEI: 2012. júl. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
45 nap.  
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ so ron kö vet -
ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés, 
de leg ké sõbb a ha tár idõt kö -
ve tõ 60 na pon be lül.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mit Tak sony Nagy köz -
ség Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü let ren del ke zé sei
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön.,vpr.,
fej lesz té si el kép ze lé sek, 
is ko lai vég zet ség rõl szó ló 
hi te les om.,
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b., nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
A kép vi se lõ-tes tü let a
pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán
az ered mény te len né nyil vá-
ní tás jo gát fenn tart ja.  
Pc.: Kre isz Lász ló 
pol gár mes ter  
f.: tel.: (24) 520-780 

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se  
2800 Ta ta bá nya,  
Fõ tér 6.  
Tel.: (34) 515-784  
Fax: (34) 311-283  

Kert vá ro si Óvo da  
2800 Ta ta bá nya,  
Ba kony u. 1/A.  
Óvo da ve ze tõ 

A Kö zokt.tv. 17–18. §-ában
fog lal tak sze rint fel sõ fokú 
óvo da pe da gó gu si v. 
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
a Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lal tak sze rint 5 év
szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó
om., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé get vál la ló 
nyi lat ko zat, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban +
1 CD-n kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Ta ta bá nya Me gyei Jo gú
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal
Ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si
Iro da

Is ko la igaz ga tó

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bu da ke szi Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2092 Bu da ke szi,  
Fõ u. 179.  
Tel.: (23) 535-710  
Fax: (23) 451-922 

Szé che nyi Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la  
2092 Bu da ke szi,  
Knáb Já nos u. 60. 
Igaz ga tó

 Lf.: az in téz mény 
irá nyí tá sa és kép vi se le te
a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok és az

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig.
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: a 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le jár tá tól 
szá mí tott 30. na pot kö ve tõ
el sõ ren des tes tü le ti ülés.
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ala pí tó ren del ke zé sei 
sze rint az in téz mény alap -
te vé keny sé gé be tar to zó 
fel ada tok ve ze tõ irá nyí tá sa, 
to váb bá az ön ál ló an 
mû kö dõ költ ség ve té si
szerv ha tás kö ré be tar to zó
gaz dál ko dá si fel ada tok. 
Az igaz ga tó fe le lõs az 
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dá sért, 
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, dönt az in téz mény 
mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály, 
vagy kol lek tív szer zõ dés
(köz al kal ma zot ti 
jog sza bály) nem utal 
más ha tás kö ré be. 
El lát ja a Kö zokt.tv-ben
meg ha tá ro zott más 
lé nye ges fel ada to kat.

Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, ide gen nyelv
is me re te.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: jog sza bá lyi
elõ írá sok nak meg fe le lõ en a
pá lyá zat el bí rá lá sát az 
Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si 
és Jo gi Bi zott ság ké szí ti 
elõ, és a kép vi se lõ-tes tü let
dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön.,vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., szak mai vég zett sé get
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
A/4-es mé re tû, össze fû zött,
gé pelt ol da lak mû anyag 
bo rí tás sal el lát va, zárt 
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Bu da ke szi Vá ros 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal

Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let 
Kõ bá nyai Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1102 Bu da pest,  
Szent Lász ló tér 29.  
Tel.: (1) 433-8202  
Fax: (1) 433-8205

Kõ bá nyai Fe ke te Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la  
1108 Bu da pest,  
Har mat u. 196–198.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az is ko la szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se;
ta ka ré kos gaz dál ko dás;
mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa; dön tés az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 
olyan ügy ben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, 
pe da gó gus v., 
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett 
5 év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, pe da gó gus szak -
vizs ga, szgy. a Kö zokt.tv.
18. §-a sze rint, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 15.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a 
Kul tu rá lis, Ok ta tá si 
és Sport Bi zott ság 
sze mé lye sen is meg hall gat ja
a pá lyá zót. 
A Bi zott ság ja vas la tá ra 
a vég le ges dön tést a 
kép vi se lõ-tes tü let hoz za
meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 
5 év szgy. iga zo lá sa, 
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Kõ bá nyai Ja ni kovsz ky Éva 
Ma gyar– An gol Két Ta ní tá -
si Nyel vû Ál ta lá nos Is ko la
1105 Bu da pest,  
Bá nya u. 32.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a két tag in téz ménnyel
mû kö dõ is ko la szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se;
ta ka ré kos gaz dál ko dás;
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa; dön tés az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be.

szak mai ön., b., vég zett sé get
iga zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nyer tes pá lyá zó ként 
a 2007. évi CLII. tv. 5. § 
(1) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti idõ ben va gyonnyi lat -
ko za tot tesz, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
K/7119/2012/II., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
Pc.:kan ta si vett@ko ba nya.hu
f.: dr. Kán tás né 
dr. Sza bó Ivett  
Tel.: (1) 433-8151  
www.ko ba nya.hu 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 15.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi
vé le mé nye zés után a Kul tu -
rá lis, Ok ta tá si és Sport 
Bi zott ság sze mé lye sen is
meg hall gat ja a pá lyá zót. 
A Bi zott ság ja vas la tá ra a
vég le ges dön tést a kép vi se lõ- 
tes tü let hoz za meg.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy.  iga zo lá sa, szak mai ön., 
b., vég zett sé get iga zo ló om., 
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy nyer tes
pá lyá zó ként  a 2007. évi
CLII. tv. 5. § 
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(1) bekezdésé nek a) pont ja
sze rin ti idõ ben va gyonnyi lat -
ko za tot tesz, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
pos tai vagy elekt ro ni kus úton 
kell be nyúj ta ni.  
A pos tai úton tör té nõ be nyúj -
tás ese tén is a be ér ke zés idõ -
pont ja irány adó.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
K/7116/2012/II., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
X. Ke rü let 
Kõ bá nyai Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Ok ta tá si, Kul tu rá lis 
és Ci vil Cso port ja  
kan ta si vett@kobanya.hu 
f.: dr. Kán tás né 
dr. Szabó Ivett  
Tel.: (1) 433-8151
www.kobanya.hu

Bu da pest Fõ vá ros 
XVI. Ke rü le ti 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1163 Bu da pest,  
Ha vas ha lom u. 43.  
Tel.: (1) 401-1401  
Fax: (1) 401-1788  

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la  
1162 Bu da pest,  
Be kecs u. 62–78.  
Igaz ga tó    

Her man Ot tó 
Ál ta lá nos Is ko la  
1161 Bu da pest,  
Gel lé ri An dor End re 
u. 43–45.  
Igaz ga tó 

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fõ is -
ko lai szin tû v. és szak kép -
zett ség, 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: 202. ápr. 4.  
Pe hi: 2012. jún. 3.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ed di gi szak mai te vé keny -
sé get be mu ta tó rész le tes ön.,
leg ma ga sabb is ko lai vég zett -
ség rõl szó ló om., ve ze tés re
vo nat ko zó prog ram, fej lesz -
té si el kép ze lé sek.  
Pc.: Mû ve lõ dé si Ügyosztály 

Bu da pest Fõ vá ros 
XVIII. Ke rü let 
Pest szent lõ rinc-
Pest szen tim re 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1184 Bu da pest,  
Ül lõi út 400.  
Tel.: (1) 296-1318 
Fax: (1) 296-1316

Bó kay Ár pád 
Ál ta lá nos Is ko la  
1181 Bu da pest,  
Wlas sics Gyu la u. 69.
Igaz ga tó

Pest szent lõ rin ci 
Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la
1184 Bu da pest,  
Ül lõi út 380–382. 
Igaz ga tó

A jog sza bály ban elõ írt,
szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus 
szak vizs ga, 5 év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
90. nap. 
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
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Kas sa Ut cai 
Ál ta lá nos Is ko la  
1185 Bu da pest,  
Kas sa u. 175–181.  
Igaz ga tó

Pest szent lõ rinc – 
Pest szen tim re 
Fel nõt tek Gim ná zi u ma 
és To vább kép zõ Köz pont ja
1183 Bu da pest,  
Kos suth tér 2.  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, ta ka ré kos gaz dál ko -
dás, kap cso lat tar tás a fenn -
tar tó val. 

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
5 év szgy. 

el kép ze lés sel, szak mai ön.,
b., vég zett sé get iga zo ló 
hi te les om., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
nyom ta tott for má ban, va la -
mint elekt ro ni kus úton kell
be nyúj ta ni. 
A ki író fenn tart ja a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered-
mény te len nek nyil vá nít sa,
amennyi ben a meg adott ha -
tár idõ ben meg fe le lõ pá lyá za -
tok nem ér kez nek.  
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros
XVIII. Ke rü let 
Pest szent lõ rinc-
Pest szen tim re Ön kor mány zat 
jegy zõ je  
E-ma il: er cesk@bp18.hu
f.: dr. Szé ki ely né
Ér ces Ka ta lin  
Tel.: (1) 296-1396

Bu da fok-Té tény Bu da pest
XXII. Ke rü let Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
1221 Bu da pest,  
Vá ros ház tér 11.  
Tel.: (1) 229-2611/115
Fax: (1) 229-2686

Ár pád Ut cai Ál ta lá nos és
Né met Nem ze ti sé gi Is ko la
1222 Bu da pest,  
Ár pád u. 2.  
Igaz ga tó   

Lf.: a Kö zokt.tv.-ben fog -
lal tak sze rint, to váb bá a
nem ze ti köz ne ve lés rõl 
szó ló 2011. évi CXC. tv.
vo nat ko zó ren del ke zé sei
sze rint.

Szak irá nyú pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú 
is ko lai v., pe da gó gus
szak vizs ga, a szak ké pe sí -
tés nek meg fe le lõ mun ka -
kör ben szer zett 5 év szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, bün -
tet len elõ élet.  
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, 5 év szak mai
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2012. márc. 14.  
Pe hi: 2012. máj. 17.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, om., 
ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá sok,  adat -
vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 4 pél dány ban,
írás ban, „596/2012/XII, 
Ár pád Ut cai Ál ta lá nos 
és Né met Nem ze ti sé gi Is ko la 
in téz mény ve ze tõ” meg je lö -
lés sel kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Bu da fok-Té tény Bu da -
pest XXII. Ke rü let Ön kor -
mány za ta Pol gár mes te ri 
Hi va tal Köz ok ta tá si 
és Sport Iro da 
Dr. Pa tócs And rea 
iro da ve ze tõ  
f.: te le fo non. 
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Kos suth La jos 
Ma gyar–An gol 
Két Ta ní tá si Nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la  
1221 Bu da pest,  
Kos suth L. u. 22.  
Igaz ga tó   

Lf.: a Kö zokt.tv-ben fog -
lal tak sze rint, to váb bá a
nem ze ti köz ne ve lés rõl 
szó ló 2011. évi CXC. tv.
vo nat ko zó ren del ke zé sei
sze rint.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2012. márc. 14.  
Pe hi: 2012. máj. 17.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, om., 
ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá sok,  adat -
vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 4 pél dány ban,
írás ban, „1676/2012/XII,
Kos suth La jos Ma gyar–
An gol Két Ta ní tá si Nyel vû
Ál ta lá nos Is ko la in téz mény -
ve ze tõ” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Bu da fok-Té tény Bu da -
pest XXII. Ke rü let Ön kor -
mány za ta Pol gár mes te ri 
Hi va tal Köz ok ta tá si és Sport
Iro da  
Dr. Pa tócs And rea 
iro da ve ze tõ  
f.: te le fo non. 

Hód me zõ vá sár hely Me gyei 
Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va tal
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Kos suth tér 1.  
Tel.: (62) 241-988  
Fax: (62) 241-505 

Hód me zõ vá sár he lyi 
In teg rált Szak kép zõ 
Köz pont Szak is ko la és
Szak kö zép is ko la  
Igaz ga tó 

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
leg alább 5 év fel sõ fo kú
vég zett sé get vagy 
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a köz ok ta tás
te rü le tén vég zett mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet.  
Elõny: a pá lyá za ti alap fel -
té telt meg ha la dó mér té kû
szgy., an gol/né met/fran cia 
nyelv bõl kö zép fo kú
nyelv vizs ga. 

ÁEI: 2012. má ju si köz gyû -
lést kö ve tõ nap tól.
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nést kö ve tõ 15 nap.  
Pe hi: 2012. má ju si köz gyû lés 
nap ja.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., fej lesz té si
prog ram, ké pe sí tést iga zo ló
om., b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
Pc.: Lá zár Já nos pol gár mes -
ter 

Kun he gyes Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
5340 Kun he gyes,  
Sza bad ság tér 1.  
Tel.: (59) 530-500  
Fax: (59) 326-057

Kun he gye si Ál ta lá nos
Isko la, Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si in téz mény 
és Szak is ko la  
5340 Kun he gyes,  
Kos suth La jos u. 43.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko la, 
fel sõ fo kú pe da gó gus v. 
és szak kép zett ség, leg -
alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább 5 év vgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy a pe da gó gus

ÁEI: 2012. júl. 1.  
A meg bí zás 2017. jún. 30-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Az in téz mény nél új on nan 
lé te sí tett jog vi szony ese tén –
a Kjt. 21/A. § (4) be kez dé sé-
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Lf.: az irány adó jog sza-
bá lyok ban és mun ka kö ri
le írás ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa, az in téz -
mény szak sze rû és jog sza -
bá lyok nak meg fe le lõ mû -
köd te té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
az in téz mény költ ség ve té -
sé nek be tar tá sa. 

szak vizs ga ke re té ben 
szer zett in téz mény-
ve ze tõi szak kép zett ség, 
má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben 
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan 
idõ re szó ló al kal ma zás,
il let ve a meg bí zás sal egy -
ide jû leg pe da gó gus mun -
ka kör ben tör té nõ ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa, ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.
A ma ga sabb ve ze tõ, 
il let ve a ve ze tõ be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ. 

ben fog lal tak ki vé te lé vel –
3 hó nap pró ba idõ 
ki kö té sé vel.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi.: 2012. máj. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let 14/C. § 
(1) be kez dé sé nek ren del ke -
zé sei alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ és a fenn tar -
tói stra té gi ai cé lok meg va ló -
su lá sát cél zó fej lesz té si el -
kép ze lé se ket, b.,. is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló om., nyi lat -
ko zat a pá lyá zat nyílt vagy
zárt ülé sen tör té nõ tár gya lá -
sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 ere de ti 
és 1 má so la ti pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban, 
sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Dr. Pén zes Tí mea 
jegy zõ 
(pos tai úton)  
Bar ta Fe renc al jegy zõ 
(sze mé lye sen) 
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2012.
jan. 30.

Mo gyo ród Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2146 Mo gyo ród,  
Dó zsa György u. 40.  
Tel.: (28) 540-716  
Fax: (28) 540-715 

Szent Lász ló 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat  
Igaz ga tó   

Lf.: az in téz mény 
szak sze rû és jog sza bá lyok -
nak meg fe le lõ mû köd te té -
se, a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa, 
ve ze té se, az in téz mény 
ver seny ké pes sé gé nek 
nö ve lé se, az in téz mény
költ ség ve té sé nek be tar tá sa.

Fel sõ fo kú is ko lai v. 
és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga, 
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet.  
Elõny: tan ügy-igaz ga tá si
szak ké pe sí tés.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: 2012. máj. 31.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az igaz ga tót a
kép vi se lõ-tes tü let ne ve zi ki.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., is ko lai vég zett -
sé get, szak kép zett sé get 
iga zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
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Az irány adó jog sza bá lyok -
ban a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je szá má ra
meg ha tá ro zott fel ada tok 
el lá tá sa.

Pc.: Mo gyo ród Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
Tit kár sá ga  
f.: Ba bicz Lász ló 
pol gár mes ter 

Mo nor Vá ros 
Ön kor mány za ta  
2200 Mo nor,  
Kos suth L. u. 78–80.  
Tel.: (29) 612-300 

Ady Úti Ál ta lá nos Is ko la
2200 Mo nor,  
Ady End re u. 48–52.  
Igaz ga tó, 
pe da gó gus mun ka kör ben
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért, a
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért,
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat, és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer zõ -
dés (köz al kal ma zot ti sza -
bály zat) nem utal más ha -
tás kö ré be. Az al kal ma zot -
tak fog lal koz ta tá sá ra, élet-
és mun ka kö rül mé nye i re
vo nat ko zó kér dé sek te kin -
te té ben jog kö rét jog sza -
bály ban elõ írt egyez te té si
kö te le zett ség meg tar tá sá val 
gya ko rol ja. Az in téz mény
ve ze tõ je fe lel to váb bá 
a pe da gó gi ai mun ká ért, 
az in téz mény pe da gó gi ai-
és mi nõ ség irá nyí tá si prog -
ram já nak mû kö dé sé ért, a
gyer mek- és if jú ság vé del -
mi fel ada tok meg szer ve zé -
sé ért és el lá tá sá ért.

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
fog lal tak nak va ló meg fe -
le lés, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, ma gyar 
ál lam pol gár ság.  
Elõny: leg alább 5 év vgy., 
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga.  

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: 2012. júl. 31.  
A mun ka kört be töl tõ jog ál lá -
sát, il let mé nyét és jut ta tá sa it
a Kjt., vp.-t. a vo nat ko zó 
ön kor mány za ti ha tá ro zat 
ál la pít ja meg.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b., 
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Mo nor Vá ros 
pol gár mes te re  
f.: tel.: (29) 612-314, 
(29) 612-349

Sze ge di Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa 
Köz ok ta tá si In téz mé nye
6723 Sze ged,  
Cson gor tér 1.  
Tel.: (62) 547-062  
Fax: (62) 547-063  

Sze ge di Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa 
Köz ok ta tá si In téz mé nye
Szaty ma zi Is ko la  
6763 Szaty maz,  
Pe tõ fi S. u. 6.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)

Ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.  
Elõny: vgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: 2012. ápr. 30.  
Pe hi: 2012. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. 1. sz. mel -
lék le te alap ján.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. (tag in téz mény ve ze té si
prog ram), ön., vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
 Pc.: Dr. Ge ra Ti bor 
fõ igaz ga tó 

VM Du nán tú li 
Ag rár-szak kép zõ Köz pont,
Csa pó Dá ni el Kö zép is ko la, 
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um  
7100 Szek szárd,  
Pa lánk 19.  
Pf.: 61.  
Tel.: (74) 311-277  
Fax: (74) 311-675 

VM DASZK, Szak kép zõ
Is ko la – Te le ki Zsig mond
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um, 
Vil lány  
7773 Vil lány,  
Mat hi ász Já nos u. 2.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû szak mai-ag rár -
gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a me zõ -
gaz da sá gi, a mû sza ki kép -
zés, a fel nõtt- és to vább -
kép zés, a gaz dál ko dás 
(tan gaz da ság, tan mû he lyek 
üze mel te té se) fel ada ta it,
ezért e szak te rü le tek elõ ze -
tes rész le tes is me re te szük -
sé ges a meg bí zás hoz. 

Egye tem, egye te mi szin tû
ta ná ri v. és az is ko lá ban
fo lyó szak kép zé sek irá -
nyá nak meg fe le lõ egye te -
mi v., vagy mér nök ta ná ri
v. és az is ko lá ban fo lyó
szak kép zé sek irá nyá nak
meg fe le lõ egye te mi szin tû 
szak kép zett ség, ok ta tás -
ban el töl tött leg alább 
10 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy. –
leg alább 5 év fe let ti szak -
mai ta pasz ta lat, leg alább 
5 év ok ta tá si in téz mény -
ben szer zett vgy., alap -
szin tû iga zolt (leg alább
tan fo lyam) szá mí tó gé pes
is me ret, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, pe da gó gus szak vizs ga,
vagy a szak kép zett ség hez
kap cso ló dó szak te rü le ten
szer zett tu do má nyos fo ko -
zat, vagy a szak kép zett -
ség hez kap cso ló dó szak te -
rü le ten szer zett dok to ri
cse lek mény alap ján szer -
zett dok to ri cím, il let ve a
Kö zokt.tv. 128. §-ának és
a (9) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot tak, költ ség ve té si
in téz mény gaz dál ko dá sá -
ban va ló jár tas ság, ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, il let -
ve a ki ne ve zés sel egy ide -
jû leg köz al kal ma zot ti jog -
vi szony hoz szük sé ges fel -
té te lek meg lé te, ma gyar
ál lam pol gár ság, vagy 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 12.  
Pe hi: 2012. máj. 11.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõ re
be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá -
lá sa a be adá si ha tár idõ tõl
szá mí tott 65 na pon be lül 
tör té nik a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé le mé nyek
fi gye lem be vé te lé vel. 
Az igaz ga tó ta nács a pá lyá zó -
kat sze mé lye sen meg hall gat -
ja, ezt kö ve tõ en – a vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter elõ ze te sen
kért egyet ér té sé vel – dönt. 
A dön tés rõl a pá lyá zók írás -
ban kap nak ér te sí tést.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint Korm. ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök fel -
tün te té sé vel, szak mai mun ka
rész le tes is mer te té sé vel,
egye te mi és egyéb vég zett sé -
get iga zo ló om., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
or vo si iga zo lás, amellyel a
pá lyá zó a ma ga sabb ve ze tõi
be osz tás el lá tá sá ra al kal mas
a vég zett sé get bi zo nyí tó ok -
ira tok te kin te té ben az el bí rá -
lá sig he lye van ab ban az
eset ben, ha azo kat a pá lyá zó
az el bí rá lá sig meg szer zi.
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VM DASZK, Szak kép zõ
Is ko la – VM Me zõ gaz da -
sá gi Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um, Sellye  
7960 Sellye,  
Zrí nyi Mik lós u. 2.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû szak mai-ag rár -
gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a me zõ -
gaz da sá gi, a mû sza ki kép -
zés, a fel nõtt- és to vább -
kép zés, a gaz dál ko dás 
(tan gaz da ság, tan mû he lyek 
üze mel te té se) fel ada ta it,
ezért e szak te rü le tek elõ ze -
tes rész le tes is me re te szük -
sé ges a meg bí zás hoz. 

kü lön jog sza bály sze rint
jog a sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz, il let ve
be ván dor lá si vagy le te le -
pe dé si en ge dély, bün tet len 
elõ élet.  
Elõny: tan gaz da ság 
mû kö dé sé vel kap cso la tos
ta pasz ta la tok, gya kor ló is -
ko lai ta pasz ta lat, szak mai
(ag rár), tár sa dal mi és
egyéb szer ve zet ben va ló
ak tív rész vé tel. 

A ha tár idõn tú li, va la mint a
pá lyá za ti fel té te lek nek nem
meg fe le lõ pá lyá za to kat, ér -
vény te len ként az elõ ké szí tõ
Bi zott ság a pá lyá zó ré szé re
vissza kül di.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: igaz ga tó (ma ga sabb
ve ze tõ).  
Pc.: VM Du nán tú li
Ag rár-szak kép zõ Köz pont,
Csa pó Dá ni el Kö zép is ko la,
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um, 
Szek szárd  
f.: Dö mö tör Csa ba 
fõ igaz ga tó  
Tel.: 06 (20) 468-2188
 www.daszk.hu 

ÁEI: 2012. jún. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 1-jéig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 7.  
Pe hi: 2012. máj. 11.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ha tár idõ re
be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá -
lá sa a be adá si ha tár idõ tõl
szá mí tott 65 na pon be lül 
tör té nik a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé le mé nyek
fi gye lem be vé te lé vel. 
Az igaz ga tó ta nács a pá lyá zó -
kat sze mé lye sen meg hall gat -
ja, ezt kö ve tõ en – a vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter elõ ze te sen
kért egyet ér té sé vel – dönt.
A dön tés rõl a pá lyá zók írás -
ban kap nak ér te sí tést.  Jut ta -
tás: ill. Kjt. sze rint, va la mint
Korm. ren de let alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes élet utat be mu ta tó
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka he lyek, mun ka kö rök fel -
tün te té sé vel, szak mai mun ka
rész le tes is mer te té sé vel, 
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VM DASZK, Szak kép zõ
Is ko la – VM Kö zép is ko la,
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um, Vép
9751 Vép,  
Szent Im re u. 36–38.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott
szé les kö rû szak mai-ag rár -
gaz da sá gi, pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa, amely
ma gá ban fog lal ja a me zõ -
gaz da sá gi, a mû sza ki kép -
zés, a fel nõtt- és to vább -
kép zés, a gaz dál ko dás
rész le tes is me re te szük sé -
ges a meg bí zás hoz.

egye te mi és egyéb vég zett sé -
get iga zo ló om., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
or vo si iga zo lás, amellyel a
pá lyá zó a ma ga sabb ve ze tõi
be osz tás el lá tá sá ra al kal mas
egész ség ügyi ál la po tát iga -
zol ja, nyi lat ko zat, amely ben
vál lal ja, hogy igaz ga tói meg -
bí zá sa ese tén a va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rást le foly tat -
ja, adat vé del mi nyi lat ko zat.
Hi ány pót lás nak a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tá ig, va la mint a
vég zett sé get bi zo nyí tó ok ira -
tok te kin te té ben az el bí rá lá -
sig he lye van ab ban az eset -
ben, ha azo kat a pá lyá zó az
el bí rá lá sig meg szer zi.  
A ha tár idõn tú li, va la mint a
pá lyá za ti fel té te lek nek nem
meg fe le lõ pá lyá za to kat, ér -
vény te len ként az elõ ké szí tõ
Bi zott ság a pá lyá zó ré szé re
vissza kül di.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot,
va la mint a mun ka kör meg ne -
ve zé sét: igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ).  
Pc.: VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kol lé gi um, 
Szek szárd  
f.: Dömötör Csa ba 
fõ igaz ga tó  
Tel.: 06 (20) 468-2188
www.daszk.hu

Szi get szent mik lós Vá ros
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2310 Szi get szent mik lós,
Kos suth L. u. 2.  
Tel.: (24) 505-505 
Fax: (24) 505-585

Bí ró La jos Ál ta lá nos Is ko la 
2310 Szi get szent mik lós,
Kos suth La jos u. 11.  
Igaz ga tó 

Fel sõ fo kú v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.  
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2012. ápr. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot a
kép vi se lõ-tes tü let Ok ta tá si –
In for ma ti kai és Nem zet kö zi
Kap cso la tok Bi zott sá ga
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Lf.: az ala pí tó ok irat ban
fog lalt te vé keny sé gek 
és fel ada tok el lá tá sa. 
Az in téz mény alap te vé -
keny sé ge i nek a sa ját 
ne ve lé si prog ram já ban, 
és egyéb sza bály za ta i ban
meg ha tá ro zot tak 
vég re haj tá sa.
Az in téz mény gaz dál ko dá -
sá nak, a fel adat el lát ást
szol gá ló va gyon nak a jog -
sza bá lyok és fenn tar tói
dön té sek sze rin ti 
mû köd te té se.

vé le mé nye zi, és a Kép vi se -
lõ-tes tü let bí rál ja el, leg ké -
sõbb 2012. jún. 30. nap já ig.  
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., elõ írt is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., szak mai
ön., vpr., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot le zárt bo rí ték -
ban, sze mé lye sen vagy 
pos tai úton, „Pá lyá zat a Bí ró
La jos Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény ve ze tõi ál lá sá ra” meg -
je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Szi get szent mik lós Vá ros 
pol gár mes te re 

Ta ta Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2890 Ta ta,  
Kos suth tér 1.  
Tel.: (34) 588-600  
Fax: (34) 586-480 

Kõ kú ti Ál ta lá nos Is ko la
2890 Ta ta,  
Kõ kút köz 2.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa. 
Pe da gó gi ai mun ka szak mai 
irá nyí tá sa. 

Fõ is ko la, pe da gó gus v.,
jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A meg bí zás 2017. aug. 15-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 27.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
Ta ta Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a 
pá lyá zat fel té te le ként elõ írt
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
hi te les om., szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., a pá lyá zat fel té te le -
ként elõ írt vgy. iga zo lá sa,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
I/52/2012., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét: 
igaz ga tó. 
A ki ne ve zé si jog kör 
gya kor ló ja a pá lyá zat ered -
mény te len né nyil vá ní tá sá nak 
jo gát fenn tart ja.
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Pc.: Ta ta Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Lip pai Sán dor 
in téz mé nyi re fe rens  
Tel.: (34) 588-660

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bold va Köz ség 
Ön kor mány za ta  
3794 Bold va,  
Szé che nyi út 5.  
Tel./fax: (46) 399-022 

Szo ci á lis Alap szol gál ta tó
Köz pont 
3794 Bold va,  
Szé che nyi út 5.  
In téz mény ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: ét kez te tés, há zi se gít -
ség nyúj tás, csa lád se gí tés,
gyer mek jó lé ti szol gál ta tás,
idõ sek nap pa li el lá tá sa.
Mû kö dé si te rü le tén szer ve -
zi és vég re hajt ja a tár sult
ön kor mány za tok szo ci á lis
és gyer mek vé del mi fel ada -
ta it, en nek ke re té ben ön ál -
ló an irá nyít ja az in téz mény 
szak mai és gaz da sá gi te vé -
keny sé gét.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú szo ci -
á lis alap vég zett ség, kö zös -
sé gi szo ci á lis mun kás
vagy szo ci á lis me ne dzser,
a gyer mek vé de lem, szo ci -
á lis el lá tás, egész ség ügyi
el lá tás, ill. köz ok ta tás te -
rü le tén szer zett leg alább
3–5 év szgy., fel hasz ná lói
szin tû MS Of fi ce (iro dai
al kal ma zá sok), B ka te gó -
ri ás jo go sít vány, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: hely is me ret, 
a he lyi szo ci á lis hely zet
is me re te. ha tá ro zott 
fel lé pés, ru gal mas ság.

ÁEI: 2012. ápr. 1.  
A meg bí zás 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 1.  
Pe hi: 2012. márc. 26.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., a pá lyá zó nyi lat ko za -
ta, hogy az 1997. évi 
XXXI. tv. 15. § (8) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
okok ve le szem ben nem áll -
nak fenn.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
187/2012., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: in téz -
mény ve ze tõ.  
Pc.: Bold va Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Csabai Gyula
polgármester

Bu da pest Fõ vá ros 
VI. Ke rü let Te réz vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
1067 Bu da pest,  
Eöt vös u. 3. 

Te réz vá ro si Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat  
1066 Bu da pest,  
Ki rály u. 62.  
In téz mény ve ze tõ, 
csa lád gon do zó mun ka kör -
ben [A fel adat el lá tá sa az 
1992. évi XXXIII. tv. és a
257/2000. (XII. 26.) Korm. 
ren de let alap ján egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ ként 
tör té nik.]

A 15/1996. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek 1. rész 1. pont já -
ban a gyer mek jó lé ti szol -
gá lat ve ze tõ re elõ írt fel sõ -
fo kú ké pe sí tés, szo ci á lis
szak vizs ga, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let
3. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott leg alább 
5 év szgy., bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, 

ÁEI: 2012. jún. 1.  
A meg bí zás 2017. máj. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Az in téz mény nél új on nan 
lé te sí tett jog vi szony ese tén
– a Kjt. 21/A. § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – 
3 hó nap pró ba idõ 
ki kö té sé vel. 
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Lf.: a Te réz vá ro si
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat
egé szé nek szak mai és gaz -
da sá gi egy sze mé lyi fe le lõs
irá nyí tá sa, to váb bá az 
in téz mény kép vi se le te.

va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.  
A ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val (az in téz mény) köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ.  
Elõny: gyer mek vé del mi
te rü le ten szer zett szak mai
és vgy.  
A pá lyá za ti fel té te lek alól
fel men tés nem ad ha tó.

Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 60 nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zõ
pá lyá za to kat a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se és a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let 
1/A. § (9)–(10) be kez dé sei
alap ján lét re ho zott elõ ké szí tõ 
bi zott ság vé le mé nye zi, 
a pá lyá za tok ról Bu da pest 
Fõ vá ros VI. Ke rü let Te réz
vá ros Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
meg egye zés alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., b.,
ké pe sí tést, szak vizs gát és
szgy-t iga zo ló om., vpr., fej -
lesz té si prog ram, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló
1997. évi XXXI. tv. 15. § 
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok ve le szem ben
nem áll fenn, nem áll cse lek -
võ ké pes sé get ki zá ró vagy
kor lá to zó gond nok ság alatt,
bér igény re vo nat ko zó nyi lat -
ko zat, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Has say Zsó fia 
pol gár mes ter  
f.: dr. Jan dó Er zsé bet 
fõ osz tály ve ze tõ  
Tel.: (1) 342-0023

Bu da pest Fõ vá ros 
XVIII. Ke rü let Pest szent lõ -
rinc-Pest szen tim re 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1184 Bu da pest,  
Ül lõi út 400. 
Tel.: (1) 296-1318 
Fax: (1) 296-1316  

Pe da gó gi ai In té zet 
és Hely tör té ne ti 
Gyûj te mény  
1181 Bu da pest,  
Kon dor Bé la sé tány 10.
In téz mény ve ze tõ  

A jog sza bály ban elõ írt,
egye te mi szin tû v. 
és szak kép zett ség, a jog -
sza bály ban elõ írt szak -
vizs ga, 10 év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.  
Pe hi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
90 nap.
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Ne ve lé si Ta nács adó 
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat  
1181 Bu da pest,  
Kon dor Bé la sé tány 10.
In téz mény ve ze tõ   

Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
si, el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, ta ka ré kos gaz dál ko -
dás, kap cso lat tar tás a fenn -
tar tó val. 

A jog sza bály ban elõ írt,
szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, a jog sza bály ban elõ írt 
szak vizs ga, 5 év szgy. 

Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel, szak mai ön.,
b., vég zett sé get iga zo ló 
hi te les om., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
nyom ta tott for má ban, va la -
mint elekt ro ni kus úton kell
be nyúj ta ni.  
A ki író fenn tart ja a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered mény -
te len nek nyil vá nít sa,
amennyi ben a meg adott 
ha tár idõ ben meg fe le lõ 
pá lyá za tok nem ér kez nek.  
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros
XVIII. Ke rü let Pest szent lõ -
rinc-Pest szen tim re 
Ön kor mány zat jegy zõ je  
E-ma il: er cesk@bp18.hu 
f.: dr. Szé kely né 
Ér ces Ka ta lin  
Tel.: (1) 96-1396

Kis kun lac há za 
Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2340 Kis kun lac há za,  
Kos suth tér 1.  
Tel./fax: (24) 519-830

Kis kun lac há za-Ápor ka
Csa lád se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá la ti Tár su lás
2340 Kis kun lac há za,  
Dó zsa Gy. u. 59/C  
In téz mény ve ze tõ   

Lf.: az in téz mény ve ze tõ 
fe le lõs az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé ért, a meg bí zás ide je
alatt gya ko rol ja  a mun kál -
ta tói jo go kat az in téz mény
dol go zói fe lett.  
Az in téz mény fel adat kö ré -
be tar to zik: csa lád se gí tõ
szol gá lat, gyer mek jó lé ti
szol gá lat, há zi szo ci á lis
gon do zás, szo ci á lis ét kez -
te tés Kis kun lac há za és
Ápor ka te le pü lé sek köz -
igaz ga tá si te rü le tén. 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó
szo ci á lis in téz mé nyek
szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl
szó ló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM ren de let, 3. szá mú
mel lék le té nek 5. pont ja
sze rin ti fel sõ fo kú szak-
irá nyú szak kép zett ség 
és a sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé -
nyek, va la mint sze mé lyek
szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl
szó ló 15/1998. (IV.30.)
NM ren de let 7. szá mú
mel lék le té nek  I. rész 
I/1. pont já ban elõ írt ké pe -
sí tés, leg alább 5 év fel sõ -
fo kú vég zett sé get vagy
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a gyer mek vé -
de lem, a szo ci á lis el lá tás,
 az egész ség ügyi el lá tás,

ÁEI: 2012. márc. 10.  
A meg bí zás 217. márc. 9-ig
szól.  
Pró ba idõ: 3 hó nap.  
Ha tá ro zott ide jû köz al kal ma -
zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. febr. 29.  
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-
tes tü le ti ülés idõ pont ja, leg -
ké sõbb 2012. márc. 9.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról a Kis kun lac há za Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le té nek
Egész ség ügyi és Szo ci á lis
Bi zott sá ga vé le mé nye zé se
alap ján a kis kun la chá zi kép -
vi se lõ-tes tü let dönt, Ápor ka
Köz ség Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le té nek elõ -
ze tes vé le mé nye, majd egyet -
ér té se alap ján.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va la -
mint a Kjt.-nek a szo ci á lis,
va la mint gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
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il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör ben 
szer zett szgy.  
A ma ga sabb ve ze tõ be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val (az in téz mény) köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ. 

tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, hi te les
om., b., a pá lyá zó nyi lat ko za -
ta ar ról, hogy a gyer me kek
vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tv. 15. § (8) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
ok ve le szem ben nem áll
fenn, nem áll cse lek võ ké pes -
sé get ki zá ró vagy kor lá to zó
gond nok ság alatt, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart -
ja ma gá nak a jo got, hogy a
pá lyá za tot ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.  
Pc., f.: Dr. Ré pás Jó zsef 
pol gár mes ter  
Tel.: (24) 519-840  
E-ma il: pol gar mes ter@kis -
kun la cha za.hu 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI 
in ter ne tes hon lap: 2012. 
jan. 28.

Szi get szent mik lós Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2310 Szi get szent mik lós,
Kos suth L. u. 2.  
Tel.: (24) 505-505 
Fax: (24) 505-585 

Ne ve lé si Ta nács adó 
és Lo go pé di ai In té zet
2310 Szi get szent mik lós,
Er kel Fe renc u. 3.
In téz mény ve ze tõ   

Lf.:az in téz mény ve ze tõ 
fel el õs az ala pí tó ok irat ban 
fog lalt te vé keny sé gek és
fel ada tok el lá tá sá nak meg -
szer ve zé sé ért, vég re haj tá -
sá ért, az in téz mény mû kö -
dé sé ért, gaz dál ko dá sá ért, a
sze mé lyi, tár gyi és anya gi
fel té te lek biz to sí tá sá ért,
irá nyí tá sá ért. 

Fel sõ fo kú szak irá nyú 
és pszi cho ló gi ai v., 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év 
pszi cho ló gi ai mun ka kör -
ben szer zett szgy., bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa.  
Elõny: vgy.  

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: 2012. ápr. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot a
kép vi se lõ-tes tü let Ok ta tá si –
In for ma ti kai és Nem zet kö zi
Kap cso la tok  Bi zott sá ga vé -
le mé nye zi, és a Kép vi se -
lõ-tes tü let bí rál ja el, leg ké -
sõbb 2012. jún. 30. nap já ig.
Jut ta tás: ill., vp. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., elõ írt is ko lai vég zett sé get
iga zo ló hi te les om., szak mai
ön., vpr., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
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A pá lyá za tot le zárt bo rí ték -
ban, sze mé lye sen vagy pos tai 
úton, „Pá lyá zat a Ne ve lé si
Ta nács adó és Lo go pé di ai 
In té zet in téz mény ve ze tõi 
ál lá sá ra” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Szi get szent mik lós Vá ros 
pol gár mes te re

Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mények ve ze tõi ál lás he lyeinek be töl té sé re*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény és az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
ill: il let mény
p: pót lék
vp: ve ze tõi pót lék
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
szl: szol gá la ti la kás
v: vég zett ség
szgy: szak mai gya kor lat
vgy: ve ze tõi gya kor lat
b: er köl csi bi zo nyít vány ( amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
ön: ön élet rajz
vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal
 összefüggõ ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sult ál ta li meg is me ré sé hez
Pc: pá lyá zat cím zé se
f: fel vi lá go sí tás
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Gye nes di ás Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8315 Gye nes di ás,  
Kos suth L. u. 97. 
Tel.: (83) 312-737 
Fax: (83) 314-550  

Jó zsef At ti la Klub könyv tár 
Klub könyv tár-ve ze tõ 

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v., ál lam ház tar tá si
ve ze té si is me re tek, 5 évet
meg ha la dó vgy.

ÁEI: 2012. ápr. 1.  
A meg bí zás 2017. márc.
31-ig szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
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Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., b., om. 

Mór Vá ro si Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8060 Mór,  
Szent Ist ván tér 6.  
Tel.: (22) 560-823  
Fax: (22) 560-822 

Lam berg-kas tély 
Kul tu rá lis Köz pont  
8060 Mór,  
Szent Ist ván tér 5.  
In téz mény ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az igaz ga tó az in téz -
mény egy sze mé lyi fe le lõs
ve ze tõ je, aki fe lel az in téz -
mény szak sze rû, tör vé nyes
mû kö dé sé ért, az éssze rû és
ta ka ré kos gaz dál ko dá sért.
Fel ada ta a könyv tá ri és
köz mû ve lõ dé si te vé keny -
sé gek össze fo gá sa, to vább -
fej lesz té se, ezen be lül a né -
met nem ze ti sé gi kul tú ra
ápo lá sa. 

Fõ is ko la, fel sõ fo kú 
köz mû ve lõ dé si v. és szak -
kép zett ség a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let
6/A (1) be kez dés 
a-b-c-d pont já nak 
meg fe le lõ en, leg alább 
5 év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. jún. 1.  
A meg bí zás 2017. máj. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2012. márc. 1.
Pe hi: 2012. ápr. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., ké pe sí tést iga -
zo ló om., b., nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai és elekt -
ro ni kus úton (vagy a pá lyá -
zat hoz mel lé kel ni kell
CD le me zen) kell be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
1/175/2012., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
Pc.: Feny ves Pé ter 
pol gár mes ter  
E-ma il: feny ves@mor.hu
f.: dr. Né meth né Ut ry Edit
Tel.: (22) 560-839  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 
2012. febr. 1. 

Köz le mény bé lyeg zõk ér vény te le ní té sé rõl

A mis kol ci Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos is ko la, Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko lá ban az aláb bi
 bélyegzõk ér vény te le ní té sé re ke rült sor 2011. szep tem ber 1-jén, mely nek oka az in téz mény ne vé nek vál to zá sa:

– 4 da rab ,,Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la Mis kolc” fel ira tú lut her ró zsa jel -
ké ppel el lá tott kör bé lyeg zõ,

– 3 da rab ,,Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la Mis kolc” fel ira tú lut her ró zsa jel -
ké ppel el lá tott kör bé lyeg zõ,

– 3 da rab „Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la 3525 Mis kolc Da y ka G. u. 4.  Tel.:
46/345-830 Le vél cím: 3501 Mis kolc, Pf. 29.” fel ira tú hosszú bé lyeg zõ,

– 1 da rab ,,Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la Mis kolc” fel ira tú hosszú
 bélyegzõ,
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– 1 da rab „Evan gé li kus Kos suth La jos Gi mná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la Tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
hely Mis kolc, Pa ló czy u. 5. Nyil ván tar tá si szám: 15067211” fel ira tú hosszú bé lyeg zõ,

– 2 da rab „Evan gé li kus Kos suth Lajos Gim ná zi um és Peda gó gi ai Szak kö zépis ko la mel lett mû kö dõ érett sé gi vizsga -
bizottság Mis kolc” fel ira tú ma gyar cí mer rel el lá tott kör bé lyeg zõ,

– 1 da rab „Evan gé li kus Kos suth La jos Gi mná zi um mel lett mû kö dõ érett sé gi vizs ga bi zott sá ga Mis kolc” fel ira tú ma -
gyar cí mer rel el lá tott kör bé lyeg zõ,

– 1 da rab „Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zépis ko la mel lett mû kö dõ Érett sé gi vizs ga
vizs ga bi zott sá ga Mis kolc” fel iratú ma gyar cí me rrel el lá tott kör bé lyeg zõ,

– 1 da rab „Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la mel lett mû kö dõ szak mai vizsga -
bizottság Mis kolc” fel ira tú ma gyar cí mer rel el lá tott kör bé lyeg zõ, 

– 1 da rab  „Evan gé li kus Kos suth La jos Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la mel lett mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott sá ga
Miskolc” fel ira tú ma gyar cí mer rel el lá tott kör bé lyeg zõ, 

– 1 da rab „Be ír tam az Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zépis ko la ... osz tá lyá ba Mis kolc,
20.... osz tály fõ nök ...” fel iratú pár nás bé lyeg zõ,

– 1 da rab  „Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la 3525 Mis kolc, Da y ka  Gábor út 4.
200002” fel ira tú pár nás bé lyeg zõ.

Fel leg vá ri Zol tán s. k.,
igaz ga tó
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