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JOGSZABÁLYOK

A Kormány 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2000. évi CXXXIII. tör vény 42. §-ában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Alap tör vény 15. cikk
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

(1) A hall ga tói hi tel rend szer cél ja, hogy min den fi a tal
szá má ra esélyt te remt sen a fel sõ ok ta tás ban va ló rész vé tel -
re, füg get le nül az egyén, il let ve csa lád ja anya gi te her vi se -
lõ ké pes sé gé tõl, va la mint, hogy a Kor mány hosszú tá von
biz to sít sa az ál ta lá no san hoz zá fér he tõ, tö me ges és mi nõ sé -
gi fel sõ ok ta tás fenn tart ha tó sá gá nak fel té te le it a ma gyar
gaz da ság fej lesz té se ér de ké ben. E cé lok hosszú tá von is
biz ton sá gos és költ ség ha té kony meg va ló sí tá sa ér de ké ben,
va la mint a di ák hi tel rend szer mé re tei, tár sa dal mi, gaz da sá -
gi és költ ség ve té si ki ha tá sai mi att, a Kor mány a hall ga tói
hi tel rend szert a meg fe le lõ ál la mi in téz mé nyek és ál la mi
tu laj do nú szer ve ze tek be vo ná sá val, va la mint a Di ák hi tel
szer ve ze tek kö zöt ti szo ros együtt mû kö dés elõ se gí té sé vel
kí ván ja lét re hoz ni és mû köd tet ni, be le ért ve an nak for rás -
te rem té si, hi tel igény lé si, fo lyó sí tá si és tör lesz tés sel kap -
cso la tos fo lya ma ta it.

(2) Ez a ren de let meg ha tá roz za a hall ga tói hi tel igény -
be vé te lé nek, a hall ga tói hi tel szer zõ dés nek fel té te le it, a hi -
tel fo lyó sí tá sá nak, tör lesz té sé nek sza bá lya it.

(3) A 7. § sze rin ti hi tel szer zõ dés re vo nat ko zó an e ren de -
let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek te kin te té ben a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény (a továb -
biakban: Ptk.) ren del ke zé sei az irány adó ak.

2. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. ál la mi ösz tön dí jas hall ga tó: azon hall ga tó, aki nek

a nem ze ti fel sõ ok ta tás ról szó ló 2011. évi CCIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Fot.) 46. § (3) be kez dé se sze rint a kép zé -
si költ sé ge it az ál lam vi se li;

2. ál la mi rész ösz tön dí jas hall ga tó: azon hall ga tó, aki -
nek a Fot. 46. § (3) be kez dé se sze rint a kép zé si költ sé ge it
az ál lam rész ben vi se li;

3. ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben ta nul má nyo kat foly -
ta tó hall ga tó: azon a Fot. 111. § (4) be kez dé se sze rin ti
hall ga tó, aki ta nul má nya it a Fot. ha tály ba lé pé se elõtt ál la -
mi lag tá mo ga tott kép zé si for má ban kezd te meg és foly -
tatja; 

4. ál lás ke re sõ: a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és
a mun kanélküliek el lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény
58. § (5) be kez dés d) pont ja sze rin ti sze mély;

5. ár va: az a hall ga tó, aki nek mind két szü lõ je, il let ve
ve le egy ház tar tás ban élt ha ja don, nõt len, el vált, vagy há -
zas tár sá tól kü lön élt szü lõ je el hunyt és nem fo gad ták örök -
be;

6. Di ák hi tel szer ve zet: ki zá ró lag a hall ga tói hi tel rend -
szer mû köd te té sé vel és a 11. pont ban meg ha tá ro zott hall -
ga tói hi te lek kel fog lal ko zó ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár -
sa ság;  

7. elõ tör lesz tés: a tel je sí té si ha tár idõ elõtt az elõ tör lesz -
té si cél meg je lö lé sé vel tör té nõ, át uta lás út ján tel je sí tett
olyan be fi ze tés, amely nek cél ja a fenn ál ló tõ ke tar to zás
csök ken té se;

8. Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben mû kö dõ fel sõ ok ta tá si 
in téz mény (a to váb bi ak ban: EGT fel sõ ok ta tá si in téz -
mény): a 9. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel az a fel sõ ok ta tá si 
in téz mény, amely ál la mi lag el is mert az Eu ró pai Unió tag -
ál la má ban vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló
meg ál la po dás ban ré szes más ál lam ban, il let ve ab ban az ál -
lam ban, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és
tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó -
ló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem -
zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo ga te kin te té ben az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez;

9. fel sõ ok ta tá si in téz mény: a Fot. 1. mel lék le té ben fel -
so rolt in téz mény és a fel sõ fo kú szak kép zést foly ta tó szak -
kö zép is ko la;

10. fél ár va: az a hall ga tó, aki nek egy szü lõ je el hunyt és 
nem fo gad ták örök be;

11. hall ga tói hi tel: a Di ák hi tel szer ve zet és a hi tel fel ve -
võ kö zöt ti hi tel-, vagy köl csön szer zõ dés alap ján az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint nyúj tott pénz köl -
csön, amely – cél ja it te kint ve – több rész bõl áll: 

a) sza bad fel hasz ná lá sú: a hall ga tói hi tel azon ré sze,
ame lyet Fot. 46. § (1) be kez dé se sze rint ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók, il le tõ leg a Fot. 111. § (4) be kez dé se
sze rin ti ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zés ben 
ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók a hall ga tói lét tel kap cso -
la tos költ sé ge ik fi nan szí ro zá sá hoz ve het nek igény be,

b) kö tött fel hasz ná lá sú: a hall ga tói hi tel azon ré sze,
ame lyet a Fot. 46. § (1) be kez dé se sze rin ti ma gyar ál la mi
rész ösz tön dí jas és ön költ sé ges kép zés ben ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók kép zé sük fi nan szí ro zá sa ér de ké ben ve -
het nek igény be;
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12. hi tel fel ve võ: az a 3. § (1) be kez dé sé ben, il let ve
a 21. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély, aki hall -
ga tói hi telt vesz fel vagy ko ráb ban hall ga tói hi telt vett fel,
és tar to zá sát tör lesz ti;

13. hi tel fu tam ide je: a hall ga tói hi tel el sõ fo lyó sí tá sá -
nak nap já tól szá mí tott, a hi tel és ka ma ta vissza fi ze té sé ig
tar tó idõ tar tam;

14. jo go sult sá gi idõ: ta nul má nyi fél évek ben meg ha tá -
ro zott és ta nul má nyi hó na pok ban szá mí tott, a hall ga tói hi -
tel igény be vé te lé re le he tõ sé get biz to sí tó ma xi má lis idõ -
szak;

15. költ ség té rí té ses hall ga tó: azon a Fot. 111. § (4) be -
kez dé se sze rin ti hall ga tó, aki ta nul má nya it a Fot. ha tály ba
lé pé se elõtt költ ség té rí té ses kép zé si for má ban kezd te meg
és foly tat ja;

16. mi ni mál bér: a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni -
mál bér) és a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról szó ló
kor mány ren de let ben a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott
mun ka vál la ló ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér leg -
ki sebb össze ge, a tel jes mun ka idõ tel je sí té se és ha vi bér al -
kal ma zá sa esetén;

17. ne gyed év: há rom, egy mást kö ve tõ tel jes nap tá ri hó -
na pot ma gá ban fog la ló idõ szak;

18. ön költ sé ges hall ga tó: azon hall ga tó, aki a Fot. 46. § 
(3) be kez dé se sze rint a kép zé si költ sé ge it tel jes egé szé ben
ma ga kö te les vi sel ni;

19. rész ta nul má nyok foly ta tá sa: ha a hall ga tó kül föl di
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ven dég hall ga tói jog vi szony
ke re té ben foly tat ta nul má nyo kat és sze rez kre di tet;

20. szü lõk: a hi tel fel ve võ szü le té si anya köny vi ki vo na -
tá ban anya ként és apa ként meg je lölt sze mé lyek;

21. tan év: az adott nap tá ri év szep tem ber 1-jé tõl a kö -
vet ke zõ nap tá ri év jú ni us 30-áig ter je dõ idõ sza ka;

22. ta nul má nyi fél év: az adott nap tá ri év szep tem ber
1-jé tõl a kö vet ke zõ nap tá ri év ja nu ár 31-éig ter je dõ, il let ve 
az adott nap tá ri év feb ru ár 1-jé tõl jú ni us 30-áig ter je dõ
kép zé si idõ szak;

23. ta nul má nyi hó nap: a ta nul má nyi fél éven be lü li
nap tá ri hó nap;

24. tör lesz té si kö te le zett ség: a hi tel fel ve võ nek a tör -
lesz tõ rész let ha tár idõ ben tör té nõ meg fi ze té sé re vo nat ko zó 
kö te le zett sé ge;

25. tör lesz tõ rész let: az e ren de let alap ján meg ha tá ro -
zott, a hi tel fel ve võ ál tal a Di ák hi tel szer ve zet nek a tör lesz -
té si kö te le zett ség kez de tét kö ve tõ en, ha vi rend sze res ség -
gel fi ze ten dõ összeg.

3. A hall ga tói hi tel igény be vé te lé nek fel té te lei

3. §

(1) Hall ga tói hi tel re a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek kel – egyé ni hi tel bí rá lat és koc ká zat ér té ke lés nél -
kül – jo go sult:

a) a ma gyar ál lam pol gár, a me ne kült ként el is mert, va la -
mint a be ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú sze mély,
to váb bá

b) az a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke -
zõ sze mély, aki

ba) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról szó ló 2007. évi
I. tör vény (a to váb bi ak ban: Szmtv.) 6. § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra
jo go sult,

bb) a ba) pont ban meg ha tá ro zott sze mély csa lád tag ja -
ként az Szmtv. 6. § (2) be kez dé se alap ján há rom hó na pot
meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sult,

bc) az Szmtv. 7. § (1) be kez dé se alap ján há rom hó na pot
meg ha la dó tar tóz ko dás ra jo go sult, vagy

bd) az Szmtv. alap ján ál lan dó tar tóz ko dás ra jo go sult.

(2) A hi tel fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga tó, ta nu ló (a to -
váb bi ak ban együtt: hall ga tó)

a) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – ál la mi ösz tön dí jas, ál la -
mi rész ösz tön dí jas, ön költ sé ges, ál la mi lag tá mo ga tott,
vagy költ ség té rí té ses kép zés ben, a Fot. ál tal meg ha tá ro zott 
kép zé si for mák ban, szin ten – ér vé nyes hall ga tói, ta nu lói
jog vi szonnyal (a to váb bi ak ban együtt: hall ga tói jog vi -
szonnyal) ren del kez zen,

b) la kó he lyét a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ba
be je len tet te, és

c) ta nul má nyai foly ta tá sa cél já ból a kép zé si idõ szak ra
be je lent ke zett, va la mint

d) a hall ga tói hi tel igény lé se kor nincs ér vé nyes, azo nos
hi tel cé lú fel hasz ná lást biz to sí tó hall ga tói hi tel-, vagy köl -
csön szer zõ dé se a Di ák hi tel szer ve zet tel.

(3) Nem jo go sult hall ga tói hi tel re az, aki nek ko ráb ban
kö tött hi tel-, vagy köl csön szer zõ dé se meg szûnt és hall ga -
tói hi tel tar to zá sa van.

4. §

(1) A hall ga tói hi tel igény be vé te lé re vo nat ko zó jo go -
sult sá gi fel té te lek nek meg fe le lõ hall ga tó ra vo nat ko zó jo -
go sult sá gi idõ – a (4) be kez dés ben fog lalt el té rés hi á nyá -
ban – tíz ta nul má nyi fél év, fél éven ként öt ta nul má nyi hó -
nap. Ab ban az eset ben, ha a hall ga tó egy sé ges, osz tat lan
kép zés ben vesz részt és a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint 
a kép zé si idõ meg ha lad ja a tíz ta nul má nyi fé lé vet, a hi tel -
fel ve võ jo go sult sá gi ide je meg egye zik a kép zé si idõ vel, de 
nem ha lad hat ja meg a ti zen négy ta nul má nyi fé lé vet.
A hall ga tó jo go sult sá gi ide je a hall ga tói hi tel igény be vé te -
lé vel érin tett ta nul má nyi hó na pok számával csökken.

(2) Az egyes ta nul má nyi fél évek re igény be ve he tõ hall -
ga tói hi tel mind ad dig nem fo lyó sít ha tó a hi tel fel ve võ ré -
szé re, amíg a hi tel fel ve võ nek le járt hall ga tói hi tel tar to zá -
sa áll fenn a Di ák hi tel szer ve zet tel szem ben.
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(3) A hall ga tó – a 31. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
el té ré sek kel – nem ré sze sül het hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá -
ban a 35. élet éve be töl té sé nek idõ pont ját so ron kö ve tõ ta -
nul má nyi fél év tõl.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott jo go sult sá gi idõt a hall ga tói hi tel rend szer sta bi li tá -
sá nak ve szé lyez te té se nél kül a 6. §-ban fog lalt szak ér tõi
fe lül vizs gá la tok és szá mí tá sok ala pul vé te lé vel meg vál toz -
tat hat ja, azon ban az egyes hi tel fel ve võk re az (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott idõ nél ala cso nyabb mér ték ben nem
ál la pít hat ja meg.

(5) A hall ga tói hi tel igény be vé te lé re vo nat ko zó (4) be -
kez dés sze rint meg vál to zott jo go sult sá gi idõt a Di ák hi tel
szer ve zet kö te les üz let sza bály za tá ban rög zí te ni, va la mint
– a ta nul má nyi fél év meg kez dé se elõtt leg alább 7 nap pal –
két or szá gos na pi lap ban, hon lap ján, va la mint hir det mény -
ként a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben köz zé ten ni.

5. §

(1) A 2012/2013. tan év tõl a hall ga tó ál tal fel ve he tõ hi te -
lek ha vi leg ma ga sabb össze gei hi tel cé lok sze rint:

a) sza bad fel hasz ná lá sú hi tel cél ese té ben 50 000 Ft,

b) kö tött fel hasz ná lá sú hi tel cél ese té ben a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ré szé re fi ze ten dõ kép zé si költ ség nek meg fe le lõ 
összeg.

(2) A Di ák hi tel szer ve zet az egyes tan évek re fel ve he tõ
hi te lek össze ge it hi tel cé lok sze rint kö te les – a ta nul má nyi
fél év meg kez dé se elõtt leg alább 7 nap pal hon lap ján köz zé -
ten ni és a köz zé té tel rõl két or szá gos na pi lap ban, va la mint
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben hir det ményt meg je len tet ni.

(3) A sza bad fel hasz ná lá sú hi telt a hi tel fel ve võ – vá lasz -
tá sa sze rint – ha von ta rész le tek ben vagy ta nul má nyi fél -
éven ként egy összeg ben ve he ti fel. A kö tött fel hasz ná lá sú
hi telt a hi tel fel ve võ ta nul má nyi fél éven ként egy összeg ben 
igé nyel he ti. A hi tel fel ve võ kö tött fel hasz ná lá sú hi tel fo -
lyó sí tá sá ra irá nyu ló, Di ák hi tel szer ve zet tel szem ben fenn -
ál ló kö ve te lé se a hi tel igény be vé te lé re jo go sí tó kép zé sét
foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény re száll át. Az így fo lyó sí -
tan dó össze get a Di ák hi tel szer ve zet köz vet le nül a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény szá má ra utal ja át. Az ál la mi rész ösz -
tön dí jas, il let ve ön költ sé ges kép zés kép zé si költ sé gé nek
össze ge it a fel sõ ok ta tá si in téz mény éven te, a Fel sõ ok ta tá si 
Fel vé te li Tá jé koz ta tó meg je le né sé vel egy ide jû leg, sza -
kon ként és év fo lya mon ként, a Di ák hi tel szer ve zet hon lap -
ján köz zé tett for má tum ban és adat tar ta lom mal elekt ro ni -
kus for má ban köz li a Di ák hi tel szer ve zet tel. A fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ezen ada tok ban tör té nõ bár mely év kö zi vál -
to zást ha la dék ta la nul közöl a Diákhitel szervezettel.

(4) A sza bad fel hasz ná lá sú hi telt igény be ve võ hi tel fel -
ve võk ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás ban nem ré sze sül nek,
azon ban a 18. §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben és fel té te lek
mel lett cél zott ka mat tá mo ga tás ban ré sze sül het nek.

(5) A kö tött fel hasz ná lá sú hi telt igény be ve võ hi tel fel -
ve võk e ren de let 6. és 29. § ren del ke zé se sze rint ál ta lá nos
ka mat tá mo ga tás ban ré sze sül nek.

4. A hall ga tói hi te lek ka ma tá nak meg ha tá ro zá sa

6. §

(1) A hall ga tók nak nyúj tott hi te lek vál to zó ka ma to zá sú -
ak. A ka mat láb a kö vet ke zõ ele mek – szá za lé kos mér ték -
ben ki fe je zett – ér té ké bõl áll:

a) a hall ga tói hi tel rend szer fi nan szí ro zá sa ér de ké ben
be vont for rá sok ka mat és ka mat jel le gû, va la mint egyéb já -
ru lé kos költ sé ge it, to váb bá a 27. § (3) be kez dé se alap ján
el ha tá rolt ak tív, il let ve passzív ka mat kü lön bö ze tek bõl
idõ ará nyo san fel ol dott össze get fi gye lem be ve võ – a so ron 
kö vet ke zõ nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ nap tá ri fél év el sõ és
utol só nap tá ri nap ja kö zöt ti idõ szak ra szá mí tott – sú lyo -
zott, át la gos for rás költ ség,

b) az adott hall ga tói hi tel tí pust igény be ve võ hall ga tók
ál tal al ko tott egy sé ges koc ká zat kö zös ség nek tör lesz tés
nem tel je sí té sét fe de zõ koc ká za ti pré mi um,

c) a hall ga tói hi tel rend szer mû kö dé si költ sé gét és
egyéb, be vé te lek kel nem el len té te le zett rá for dí tá sa it fe de -
zõ pré mi um.

(2) A ka mat szá mí tás mód ját a Di ák hi tel szer ve zet az üz -
let sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(3) A hall ga tói hi te lek ak tu á lis ka ma tát a Di ák hi tel szer -
ve zet nap tá ri fél éves ka mat pe ri ó dus ban ál la pít ja meg és
an nak mér té két min den nap tá ri fél év el sõ nap já tól al kal -
maz za. A kö tött fel hasz ná lá sú hi tel el sõ ka mat pe ri ó du sa
2012. ok tó ber 15-étõl 2012. de cem ber 31-éig tart. A Di ák -
hi tel szer ve zet kö te les a hall ga tói hi te lek ka ma tá nak mér -
té két min den ka mat pe ri ó dust meg elõ zõ 7 nap pal két or szá -
gos na pi lap ban, hon lap ján, va la mint hir det mény ként a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ben közzétenni.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet a hall ga tói hi te lek ka ma tá nak
meg ál la pí tá sa kor fi gye lem be ve en dõ koc ká za ti pré mi um
vál to zá sát és a 14. § (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti tör lesz -
té si há nya do kat min den év má jus 31-éig ak tu á ri us sal fe lül -
vizs gál tat ja. Az ak tu á ri us ál tal meg ál la pí tott koc ká za ti
pré mi u mok mér té ket a Di ák hi tel szer ve zet a hall ga tói hi te -
lek so ron kö vet ke zõ két fél évi ka ma tá nak, va la mint a 14. § 
(5) be kez dés b) pont ja sze rin ti tör lesz té si há nya dok meg -
ha tá ro zá sa kor fi gye lem be veszi.

(5) A Di ák hi tel szer ve zet a mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um mér té két a Di ák hi tel szer ve zet könyv vizs gá la tát
vég zõ könyv vizs gá ló val – az éves be szá mo ló könyv vizs -
gá la tá val egy ide jû leg – éven te fe lül vizs gál tat ni kö te les.
A fe lül vizs gá lat ered mé nyét a Di ák hi tel szer ve zet a kö vet -
ke zõ fél évek hall ga tói hi te lek ka ma tá nak meg ál la pí tá sá -
hoz fi gye lem be veheti.

(6) A Di ák hi tel szer ve zet a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt
fe lül vizs gá la tok ered mé nye ként a hall ga tói hi te lek ka ma -
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tát a jö võ re néz ve meg vál toz tat hat ja, azon ban a ka mat mér -
té ken be lül a koc ká za ti pré mi um és a mû kö dé si költ sé get
fe de zõ pré mi um együt tes össze gét 4,5%-nál ma ga sabb ra
nem nö vel he ti.

(7) A kö tött fel hasz ná lá sú hi tel ese té ben az (1)–(6) be -
kez dé sek alap ján szá mí tott ka ma tot a hi tel fel ve võ csak
rész ben fi ze ti meg. A hi tel fel ve võ szá má ra fel szá mí tan dó
ka mat láb 2%, míg a fenn ma ra dó ka mat részt az ál lam ál ta -
lá nos ka mat tá mo ga tás for má já ban utal ja át a Di ák hi tel
szer ve zet ré szé re.

(8) A ka mat szá mí tás kez dõ nap ja a hall ga tói hi tel szer -
zõ dés alap ján tör té nõ hi tel fo lyó sí tá sá nak el sõ nap ja.

(9) A tárgy év ben meg nem fi ze tett ka mat tõ ké sí té sé re
éven te de cem ber 31-ei ér ték nap pal ke rül sor. A tõ ké sí tés re 
ke rü lõ ka mat összeg szá mí tá sa na pi ka mat szá mí tás sal tör -
té nik. A na pi ka mat az adott na pon fenn ál ló, a be fi ze té sek -
kel mó do sí tott tõ ke tar to zás ál lo mány ra szá mí tott egy nap -
ra ve tí tett ka mat össze gé vel azo nos.

5. A hi tel szer zõ dés

7. §

A hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel fel vé te lé rõl a Di ák hi tel
szer ve zet tel ha tá ro zat lan idõ re szó ló hi tel szer zõ dés ben ál -
la po dik meg.

8. §

A Di ák hi tel szer ve zet üz let sza bály za tá ban kö te les
a hall ga tói hi tel nyúj tá sá nak az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té -
te le it meg ha tá roz ni úgy, hogy az leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:

a) a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak sza bá lya it,
b) a hall ga tói hi tel ka ma to zá sa és a ka mat ki szá mí tá sá -

nak mód ja,
c) a hall ga tói hi tel igény be vé te lé nek, tör lesz té sé nek és

elõ tör lesz té sé nek fel té te lei,
d) a cél zott ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek és a tar -

to zás el en ge dé sé nek fel té te lei,
e) a Di ák hi tel szer ve zet ál tal a hi tel fel ve võ ké rel me

alap ján nyúj tott kü lön szol gál ta tá sok dí jai és a hi tel fel ve võ 
nem szer zõ dés sze rû ma ga tar tá sa mi att a Di ák hi tel szer ve -
zet ál tal kü lön fel szá mít ha tó költ ség té rí té sek,

f) a szer zõ dés fel mon dá sá nak ese tei és jogkövetkez -
ményei.

9. §

A Di ák hi tel szer ve zet, a fel sõ ok ta tá si in téz mény és az
Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont nyil ván tar tá -
sá ban sze rep lõ, a Fot. 3. szá mú mel lék let I/B. cím „A hall -

ga tók ada tai” ré szé nek 1. ba), bb), bc), bk), bl), d), f) pont -
jai sze rin ti sze mé lyes és kép zé si ada ta it, va la mint a tar tóz -
ko dás ra jo go sí tó ok irat ér vé nyes sé gi ide jét a hall ga tó nak
a hi tel szer zõ dés ke re té ben meg adott hoz zá já ru lá sa alap -
ján, a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá val, jog sze rû igény be vé te -
lé vel és tör lesz té sé vel kap cso lat ban ke ze li, va la mint tör -
vény ben és e ren de let 18. § (2) és (4) be kez dé se i ben, 19. §
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek nek a di ák hi -
tel rend szer mû köd te té sé nek cél já ra te kin tet tel to váb bít ja
az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza -
bad ság ról szó ló 2011. évi CXII. tör vény vo nat ko zó ren del -
ke zé se i nek betartásával.

10. §

(1) A hi tel fel ve võ kö te les a 9. §-ban, to váb bá a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kéz be sí té si meg ha tal ma zott ada -
ta i ban be kö vet ke zett min den vál to zást, an nak be kö vet ke -
zé sé tõl szá mí tott 14 na pon be lül a Di ák hi tel szer ve zet ré -
szé re be je len te ni.

(2) A hi tel fel ve võ, amennyi ben Ma gyar or szág te rü le tét
elõ re lát ha tó lag leg alább két hó na pot meg ha la dó idõ tar -
tam ra el hagy ja, vagy el hagy ta, – a Di ák hi tel szer ve zet tá jé -
koz ta tá si és ér te sí té si kö te le zett sé gé nek tel je sít he tõ sé ge
ér de ké ben – kö te les gon dos kod ni a pos tai kül de mé nyek
át vé te lé re jo go sult, bel föl di la kó hellyel ren del ke zõ kéz be -
sí té si meg ha tal ma zott ról.

(3) A kéz be sí té si meg ha tal ma zott sze mély azo no sí tó
ada ta it és lak cí mét a hi tel fel ve võ leg ké sõbb a kül föl di tar -
tóz ko dá sa meg kez dé sé nek idõ pont ját kö ve tõ 45. na pig kö -
te les a Di ák hi tel szer ve zet szá má ra be je len te ni. A kéz be sí -
té si meg ha tal ma zott nak írás ban kell nyi lat koz nia a meg ha -
tal ma zás el fo ga dá sá ról.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet ál tal a kéz be sí té si meg ha tal -
ma zott ré szé re kül dött pos tai kül de mé nyek a hi tel fel ve võ
jog ha tá lyos ér te sí té sé nek mi nõ sül nek.

6. A hall ga tói hi tel igény lé se

11. §

(1) Amennyi ben a hall ga tó több fel sõ ok ta tá si in téz -
ménnyel áll egy idõ ben hall ga tói jog vi szony ban, hi tel -
igény lé sét csak az egyik ál ta la vá lasz tott in téz ménnyel
fenn ál ló jog vi szony alap ján kez de mé nyez he ti.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a Di ák hi tel szer ve zet tel
együtt mû köd ve kö te les ki ala kí ta ni a hall ga tói jog vi szony
iga zo lá sá nak rend jét, ide ért ve a hall ga tói hi tel lel fog lal ko -
zó szer ve ze ti egy ség meg je lö lé sét, amely nek alap ján a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tói hi tel jog sze rû fo lyó sí tá sá -
ra vo nat ko zó ada to kat szol gál tat a Di ák hi tel szer ve zet ré -
szé re és iga zol ja a hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sát, il let ve
en nek vál to zá sát.
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(3) A hi tel fel ve võ
a) a kö tött fel hasz ná lá sú hi telt a so ron kö vet ke zõ ta nul -

má nyi fél év re a Fot. 42. § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rin ti be i rat ko zást, il let ve be je lent ke zést kö ve tõ en kép -
zé si költ ség fi ze té si kö te le zett ség in téz mény ál tal meg ha -
tá ro zott ha tár ide jé re fi gye lem mel,

b) a sza bad fel hasz ná lá sú hi telt a ta nul má nyi fél év so rán 
a Fot. 42. § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti be i rat -
ko zást, il let ve be je lent ke zést kö ve tõ en leg ké sõbb a tárgy -
év de cem ber 15-éig, il let ve a tárgy év má jus 15-éig

kez de mé nyez he ti a hi tel igény lé sé hez szük sé ges ma -
gyar nyel vû do ku men tu mok ki töl té sé vel. A hi tel szer zõ dés
és az igény lés nyom tat vá nya i nak hoz zá fé ré si he lye it a Di -
ák hi tel szer ve zet kö te les köz le mény ben meg hir det ni, va la -
mint a nyom tat vá nyok el ér he tõ sé gét hon lap ján biz to sí ta ni.

(4) A hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel igény be vé te lé re vo -
nat ko zó, ma gyar nyel vû hi tel szer zõ dést a Di ák hi tel szer -
ve zet üz let sza bály za tá ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint
kö te les ki töl te ni és el jut tat ni – a szer zõ dés ben sze rep lõ
ada tok ala ki és for mai el len õr zé sét kö ve tõ en – Di ák hi tel
szer ve zet ré szé re. A Di ák hi tel szer ve zet a hi tel fel ve võk kel 
va ló kap cso lat tar tás ér de ké ben har ma dik sze mé lyek köz -
re mû kö dé sét ve he ti igény be.

12. §

(1) A hi tel fel ve võ szep tem ber 30-áig, il let ve feb ru ár
28-áig dönt het az igé nyelt hi tel összeg mér té ké nek meg -
vál toz ta tá sá ról. Amennyi ben a hi tel fel ve võ nem nyi lat ko -
zik, a hall ga tó és a Di ák hi tel szer ve zet kö zöt ti meg ál la po -
dás alap ján a Di ák hi tel szer ve zet vál to zat lan fel té te lek kel
fo lyó sít ja ré szé re a hi tel szer zõ dés alap ján a hi telt, ha a fo -
lyó sí tás egyéb fel té te lei fenn áll nak. Ez eset ben a hi tel fo -
lyó sí tá sá ra a 13. § (3)–(5) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott
el len õr zést kö ve tõ en ke rül sor.

(2) Amennyi ben a hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel össze -
gét, igény be vé te lé nek gya ko ri sá gát mó do sí ta ni kí ván ja,
mó do sí tá si ké rel mét a Di ák hi tel szer ve zet üz let sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ ben kell el jut tat nia
a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re.

7. A hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján tör té nõ fo lyó -
sí tás

13. §

(1) A hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján a hall ga tói hi tel
fo lyó sí tá sa – te kin tet tel az 5. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra is – a fo lyó sí tás idõ sza ká ban ha von ta rész le tek ben, vagy 
ta nul má nyi fél éven ként egy összeg ben, az üz let sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik. Az adott ta nul má -

nyi fél év ben a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak leg ko ráb bi
idõ pont ja a ta nul má nyi fél év má so dik ta nul má nyi hó nap -
já nak 15. nap ja.

(2) A Di ák hi tel szer ve zet a hall ga tói hi telt fo rint ban
utal ja az aláb bi ak sze rint:

a) a sza bad fel hasz ná lá sú hi telt a hi tel fel ve võ ren del ke -
zé se sze rin ti meg osz tás ban bár mely, Ma gyar or szá gon
szék hellyel vagy fi ók te lep pel ren del ke zõ pénz for gal mi
szol gál ta tó nál ve ze tett szám lá já ra utal ja, il let ve hi tel fel ve -
võ és a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal kö tött meg ál la po dás
alap ján köz vet le nül a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra
utal ja a ta nul má nyok kal kap cso la to san fel me rü lõ egyéb
dí jak, költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra, amennyi ben a Di ák hi tel
szer ve zet és a fel sõ ok ta tá si in téz mény kö zött en nek le he -
tõ sé gé re elõ ze te sen együtt mû kö dé si meg ál la po dás jött lét -
re,

b) a kö tött fel hasz ná lá sú hi telt az 5. § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján köz vet le nül a fel sõ ok ta tá si in téz mény
szá má ra utal ja. Amennyi ben az igé nyelt kö tött fel hasz ná -
lá sú hi telt jog sze rû en fo lyó sí tot ták, de a hall ga tói jog vi -
szony bár mely ok mi att még sem jött lét re, a fel sõ ok ta tá si
in téz mény a Di ák hi tel szer ve zet ál tal az adott ta nul má nyi
fél év re fo lyó sí tott kö tött fel hasz ná lá sú hi telt a Di ák hi tel
szer ve zet ré szé re ha la dék ta la nul vissza utal ja. Amennyi -
ben az igé nyelt kö tött fel hasz ná lá sú hi telt a Di ák hi tel szer -
ve zet jog sze rû en fo lyó sí tot ta, de a hall ga tó a hall ga tói jog -
vi szony ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek szü lés, to váb bá bal -
eset, be teg ség, vagy ön hi bá ján kí vü li egyéb ok ból nem tud
ele get ten ni és emi att hall ga tói jog vi szo nyát kény te len
a ta nul má nyi fél év so rán meg sza kí ta ni a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény a hall ga tói jog vi szony az ilyen ok ból tör té nõ szü -
ne tel te té sé nek en ge dé lye zé sét kö ve tõ en a Di ák hi tel szer -
ve zet ál tal az adott ta nul má nyi fél év re fo lyó sí tott kö tött
fel hasz ná lá sú hi telt a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re ha la dék -
ta la nul vissza utal ja. A vissza utalt össze ge ket a Di ák hi tel
szer ve zet elõ tör lesz tés ként szá mol ja el.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá -
sá nak jog sze rû sé ge ér de ké ben a hi tel fel ve võk hall ga tói
jog vi szo nyá val kap cso la tos ada to kat a Di ák hi tel szer ve zet
szá má ra ad ja meg. A Di ák hi tel szer ve zet min den ta nul má -
nyi hó nap ban elekt ro ni kus adat hor do zó meg kül dé se vagy
köz vet len elekt ro ni kus kap cso lat út ján meg ke re si a fel sõ -
ok ta tá si in téz ményt an nak ér de ké ben, hogy a hall ga tói hi -
tel re jo go sult hi tel fel ve võk hall ga tói jog vi szo nya fenn ál lá -
sá ra és kép zé sé re vo nat ko zó ada to kat be sze rez ze. A fel sõ -
ok ta tá si in téz mény a Di ák hi tel szer ve zet ál tal meg kül dött
ada to kat kö te les a nyil ván tar tá sá ban tá rolt ada tok kal
össze vet ni, el len õriz ni és en nek ered mé nyé rõl a Di ák hi tel
szer ve ze tet elekt ro ni kus adat hor do zó meg kül dé se vagy
köz vet len elekt ro ni kus kap cso lat út ján tá jé koz tat ni.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet és a fel sõ ok ta tá si in téz mény
kö zött egyez te ten dõ ada tok:

a) a hall ga tó sze mé lyes ada tai,
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b) a ta nul má nyok foly ta tá sa cél já ból a hall ga tó kép zé si
idõ szak ra tör té nõ be je lent ke zé sé nek té nye,

c) a hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sá nak, szü ne te lé sé nek, 
meg szû né sé nek té nye,

d) a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés fi nan szí ro zá sá nak
 típusa,

e) a hall ga tó ál tal fi ze ten dõ ön költ sé gi, költ ség té rí té si
díj össze ge,

f) a hall ga tó adó azo no sí tó je le,

g) a hall ga tó ab szo lu tó ri u má nak idõ pont ja,

h) el sõ zá ró vizs ga idõ sza ká nak kez dõ és zá ró idõ pont ja.

(5) A hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak jog sze rû sé ge és jog -
sze rû igény be vé te le ér de ké ben a Di ák hi tel szer ve zet az
Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont nyil ván tar tá -
sá ból a hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján fo lyó sí tá sát ké rel -
me zõ hall ga tó ról sze mély azo no sí tó és ta nul má nyi ada to -
kat sze rez het be. Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós
Köz pont a Di ák hi tel szer ve zet meg ke re sé sé re ada tot szol -
gál tat, kü lö nö sen a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya fenn ál -
lá sá nak, szü ne te lé sé nek, meg szû né sé nek, ta nul má nyok
foly ta tá sa cél já ból kép zé si idõ szak ra tör té nõ be je lent ke zé -
sé nek té nyé rõl, va la mint a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés
fi nan szí ro zá sá nak típusáról.

(6) A Di ák hi tel szer ve zet a hi tel fel ve võ hall ga tói hi tel
fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá gá nak – (3) vagy (5) be -
kez dés ben fog lal tak sze rin ti – el len õr zé sét kö ve tõ en az üz -
let sza bály za tá ban rög zí tett fel té te lek sze rint, vissza me nõ -
le ge sen a ta nul má nyi fél év kez de té re meg kez di, il let ve
foly tat ja a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sát.

(7) A hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak szü ne -
tel te té sét a Di ák hi tel szer ve zet tõl bár mi kor írás ban kér he -
ti. Ez eset ben a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sa a hi tel fel ve võ ál -
tal meg je lölt idõ pont tól, vagy a ké re lem be ér ke zé sé nek
idõ pont já ra esõ ta nul má nyi hó nap tól szü ne tel, amennyi -
ben a ké re lem ben meg je lölt idõ pont, vagy a ké re lem be ér -
ke zé se az adott ha vi fo lyó sí tá si ha tár na pot leg alább öt
mun ka nap pal meg elõ zi. Amennyi ben a ké re lem be ér ke zé -
se az adott ha vi fo lyó sí tá si ha tár na pot leg alább öt mun ka -
nap pal nem elõ zi meg, a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sa a so ron
kö vet ke zõ ta nul má nyi hó nap tól szü ne tel. A hall ga tói hi tel
fo lyó sí tá sa a hi tel fel ve võ ál tal a ké rel mé ben meg je lölt idõ -
pon tig, vagy idõ pont meg je lö lés nél kü li ké re lem ese tén
a fo lyó sí tás új ra in dí tá sá ra vo nat ko zó ké re lem Di ák hi tel
szer ve zet hez tör té nõ beérkezéséig szünetel.

(8) A hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak új ra in dí tá sát – ha an -
nak egyéb fel té te lei fenn áll nak – a Di ák hi tel szer ve zet
a kö vet ke zõk sze rint tel je sí ti a hi tel fel ve võ ré szé re; ha
a ké re lem a ta nul má nyi hó nap 15-éig a Di ák hi tel szer ve -
zet hez meg ér ke zik, az azt kö ve tõ ta nul má nyi hó nap ban, ha 
a ké re lem a ta nul má nyi hó nap 15-ét kö ve tõ en ér ke zik meg
a Di ák hi tel szer ve zet hez, az azt kö ve tõ má so dik ta nul má -
nyi hónapban.

8. A hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján fenn ál ló tar to -
zás tör lesz té se

14. §

(1) A hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján fenn ál ló tar to zás
tör lesz té sé re és be haj tá sá ra az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott sza bá lyok, to váb bá – a vég re haj tás hoz va ló jog el évü -
lé si ide jé re vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel – az adó -
zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény ben (a to váb bi -
ak ban: Art.) meg ha tá ro zott ren del ke zé sek az irány adó ak.
A vég re haj tás hoz va ló jog a vég re haj tan dó kö ve te lés sel
együtt évül el, a vég re haj tás hoz va ló jog el évü lé sét bár -
mely vég re haj tá si cse lek mény meg sza kít ja. A tör lesz té si
kö te le zett ség kez de te – a 23. § (3) be kez dé sé ben, va la mint
a 32. §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a hall ga tói jog vi szony
meg szû né sé nek, leg ké sõbb azon ban a 35. élet év be töl té sé -
nek idõ pont ját kö ve tõ ne gye dik hónap elsõ napja.

(2) A hall ga tói hi tel tör lesz tõ rész le té nek alap ja – a
(3) be kez dés ben sza bá lyo zott ese tet ki vé ve – a tárgy évet
meg elõ zõ má so dik év ben:

a) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény sze rin ti
össze vont adó alap ba tar to zó és kü lön adó zó, a ma gán sze -
mély adó be val lá sá ban be val lott, vagy az adó be val lást he -
lyet te sí tõ el szá mo lás ban, az adó ha tó ság adat szol gál ta tás
alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá sa so rán el szá molt éves jö -
ve del me, ki vé ve a va gyon át ru há zás ból szár ma zó jö ve del -
met és a vál lal ko zói adó ala pot;

b) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról szó ló 2002. évi
XLIII. tör vény sze rin ti, az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó
alap já ul szol gá ló be vé tel;

c) az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról
szó ló 2005. évi CXX. tör vény sze rin ti, az egy sze rû sí tett
köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol gá ló be vé tel.

(3) A tör lesz tés re kö te le zett hi tel fel ve võ a tör lesz tés be -
áll tá nak évé ben és az azt kö ve tõ év ben a tör lesz té si kö te le -
zett ség be áll ta évét, il let ve az azt kö ve tõ évet meg elõ zõ év
ok tó ber 31. nap ján ér vé nyes mi ni mál bér ti zen két sze res
össze ge után kö te les meg fi zet ni a tör lesz tést.

(4) Ha a hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján fenn ál ló tar to -
zás hi tel fel ve võ ál tal fi ze ten dõ tör lesz tõ rész le té nek éves
alap ja nem éri el a mi ni mál bér ti zen két sze res össze gét,
vagy bár mely ok mi att a Di ák hi tel szer ve zet nem köz li
a tör lesz tõ rész let össze gét, ak kor a tör lesz tõ rész let alap ja -
ként – ha e ren de let más képp nem ren del ke zik és fel té ve,
hogy tör lesz té si kö te le zett sé ge a hi tel fel ve võ nek fenn áll –
a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 31-én al kal ma zan dó mi -
ni mál bér ti zen két sze res össze gét kell tekinteni.

(5) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik
a hi tel fel ve võ tárgy évi ha vi tör lesz tõ rész le te a (2)–(4) be -
kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val szá mí tott éves jö ve de -
lem nek az aláb bi ak sze rint meg ha tá ro zott szá za lé ká nak
1/12-ed ré sze:

a) 6%-a sza bad fel hasz ná lá sú hi telt igény be vett hi tel -
fel ve võk ese té ben,

5. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 439



b) kö tött fel hasz ná lá sú hi tel igény be vé te le ese tén a tel -
jes hi tel tar to zás – tör lesz té si kö te le zett ség kez de te kor, il -
let ve ha a tör lesz té si kö te le zett ség ezt kö ve tõ en szü ne telt,
an nak új ra in du lá sa kor fenn ál ló – össze gé tõl füg gõ leg -
alább 4%-os, leg fel jebb a 6. § (4) be kez dés sze rin ti fe lül -
vizs gá lat alap ján meg ál la pí tott %-os mér té ke. A Di ák hi tel
szer ve zet az egyes tel jes hi tel tar to zás hoz tar to zó tör lesz té -
si há nya do kat kö te les éven te, a 6. § (4) be kez dé se sze rin ti
ak tu á ri u si vizs gá la tot kö ve tõ en – a ta nul má nyi év meg kez -
dé se elõtt leg alább 7 nap pal – két or szá gos na pi lap ban,
hon lap ján, va la mint hir det mény ként a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben közzétenni.

(6) A 6. § (4) be kez dé sé ben elõ írt fe lül vizs gá lat ered mé -
nyé tõl füg gõ en a Di ák hi tel szer ve zet a Kor mány jó vá ha -
gyá sá val az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott %-os tör lesz -
té si mér té ket meg vál toz tat hat ja.

(7) Az ál la mi adó ha tó ság nak az Art. 177. § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sát kö ve tõ en a Di ák -
hi tel szer ve zet éven te, min den év de cem ber 15-éig köz li az 
(1) be kez dés ha tá lya alá tar to zó hi tel fel ve võk kel a kö vet -
ke zõ nap tá ri év re vo nat ko zó ha vi tör lesz tõ rész let össze gét, 
ab ban az eset ben is, ha a hi tel fel ve võ tör lesz té si kö te le zett -
sé ge szü ne tel. Amennyi ben a hi tel fel ve võ ál tal fi ze ten dõ
ha vi tör lesz tõ rész let össze ge a tör lesz té si kö te le zett ség új -
ra in du lá sa mi att meg vál to zik, a Di ák hi tel szer ve zet a fi ze -
ten dõ tör lesz tõ rész let össze gé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz ta -
tást küld a hi tel fel ve võ részére.

(8) A hi tel fel ve võ a tör lesz tõ rész le tet – amennyi ben je -
len ren de let más ként nem ren del ke zik – min den hó nap 5.
nap já ig kö te les a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re, az üz let sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott mó don át uta lás sal fo rint ban
meg fi zet ni, leg alább a hi tel szer zõ dés (7. §) szer zõ dés szá -
má nak egy ide jû köz lé sé vel.

(9) A (2) be kez dés sze rin ti tör lesz tés sel érin tett, de
a 19. § (5) be kez dés a) pont ja alá nem tar to zó hi tel fel ve võ
ké rel mez he ti a Di ák hi tel szer ve zet nél a (4)–(5) be kez dés
és a 32. § sze rint meg ál la pí tott tör lesz tõ rész le te össze gé -
nek mér sék lé sét. A tör lesz tõ rész let mér sék lé sé nek le he tõ -
sé gé rõl a fi ze té si ké se de lem ese tén kül dött ér te sí tõ ben
a Di ák hi tel szer ve zet tá jé koz tat ja a hi tel fel ve võt.

(10) A Di ák hi tel szer ve zet – a (11) be kez dés ben fog lal -
tak ra fi gye lem mel – leg fel jebb 24 nap tá ri hó nap ra en ge dé -
lyez he ti a hi tel fel ve võ ré szé re mér sé kelt össze gû tör lesz tõ
rész let fi ze té sét.

(11) A Di ák hi tel szer ve zet ál tal a hi tel fel ve võ ré szé re
a (10) be kez dés sze rint en ge dé lye zett mér sé kelt össze gû
tör lesz tõ rész let össze ge nem le het ke ve sebb a (4)–(5) be -
kez dés és a 32. § fi gye lem be vé te lé vel meg ha tá ro zott mi ni -
má lis tör lesz tõ rész let össze gé nél.

15. §

A Di ák hi tel szer ve zet az üz let sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint egyen leg ér te sí tõt küld a hi tel fel ve või ré -
szé re.

9. A tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té se

16. §

(1) Ha a hi tel fel ve võ a tör lesz té si kö te le zett sé ge kez de -
tét kö ve tõ en is mé tel ten hall ga tói jog vi szonyt lé te sít,
a hall ga tói jog vi szo nya lé te sí té sé nek idõ pont já tól kez dõ -
dõ en tör lesz té si kö te le zett sé ge a 14. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé sé ig szü ne tel, fel té -
ve, hogy a hall ga tói jog vi szony lé te sí té sét leg ké sõbb az új
hall ga tói jog vi szony lé te sí tés el sõ ta nul má nyi fé lé vé nek
le zá rá sát kö ve tõ 3 hó na pon be lül jel zi a Di ák hi tel szer ve -
zet nek. Ezen ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár.

(2) A hi tel fel ve võ – a Di ák hi tel szer ve zet ál tal e cél ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – ké rel met nyújt hat be
a Di ák hi tel szer ve zet hez tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel -
te té se iránt:

a) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély re, a gyed-re,
gyes-re va ló jo go sult ság, va la mint

b) a re ha bi li tá ci ós el lá tás ra vagy rok kant sá gi el lá tás ra
va ló jo go sult ság

idõ sza ká nak (3)–(4) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott ré -
szé re.

(3) A tör lesz té si kö te le zett ség a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott jog cí mek el sõ nap já ra vissza me nõ le ge sen szü -
ne tel het, ha az nem ko ráb bi idõ pont a ké re lem be nyúj tá sa
évé nek el sõ nap já nál. Amennyi ben a meg ha tá ro zott jog -
cím el sõ nap ja en nél ko ráb bi idõ pont, a tör lesz tés a ké re -
lem be nyúj tá sa évé nek el sõ nap já tól szü ne tel het.

(4) Amennyi ben a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne te lé sé -
nek jog cí me a gyes, a tör lesz té si kö te le zett ség fel éled, va -
la mint a 18. § (3) be kez dé se sze rint biz to sí tott cél zott ka -
mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó jo go sult ság ér vé nyét vesz ti
azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en a hi tel fel ve võ tel jes
mun ka idõ ben ke re sõ te vé keny sé get folytat.

(5) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a hi tel fel ve võt a cél zott ka mat tá mo ga tás 18. § (3) és (5) be -
kez dé se sze rin ti biz to sí tá sá nak ide jé ig a tör lesz té si kö te le -
zett ség szü ne tel te té se meg il le ti. A Di ák hi tel szer ve zet
a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sét en ge dé lye zi, ha
a ké re lem a (2)–(3), il let ve (8) be kez dés ben fog lalt fel té te -
lek nek meg fe lel.

(6) A hi tel fel ve võ a ké re lem Di ák hi tel szer ve zet hez tör -
té nõ be nyúj tá sát kö ve tõ en a Di ák hi tel szer ve zet nek a tör -
lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek tár gyá ban ho zott
dön té sé ben fog lalt idõ pon tig nem kö te les az ese dé kes sé
vált tör lesz tõ rész le te ket meg fi zet ni. Amennyi ben a Di ák -
hi tel szer ve zet a hi tel fel ve võ ké rel mét el uta sít ja, a hi tel fel -
ve võ az el uta sí tó dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ má so dik hó -
nap 5. nap já ig kö te les a nem tel je sí tett tör lesz tõ rész le te ket
a ké se de lem idõ sza ká ra já ró ké se del mi ka mat tal nö velt
összeg ben meg fi zet ni. Amennyi ben a hi tel fel ve võ fi ze té si
kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a Di ák hi tel szer ve zet jo go sult 
a hi tel-, vagy köl csön szer zõ dést azon na li ha tállyal fel -
mondani.
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(7) A Di ák hi tel szer ve zet a tör lesz té si kö te le zett ség szü -
ne tel te té se irán ti ké rel met el uta sí tó dön té sé ben köz li a hi -
tel fel ve võ vel az eset le ge sen meg nem fi ze tett tör lesz tõ -
rész let ké se del mi ka mat tal nö velt össze gét. A Di ák hi tel
szer ve zet a ké re lem nek helyt adó dön té sé ben meg je lö li
a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne te lé sé nek vár ha tó utol só
nap ját, egy út tal tá jé koz tat ja a hi tel fel ve võt a tör lesz té si
kö te le zett ség (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben tör -
té nõ fel éle dé sé rõl és er re az eset re vo nat ko zó be je len té si
kö te le zett sé gé rõl. A tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té -
sé nek en ge dé lye zé se ese tén a Di ák hi tel szer ve zet a tör -
lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek el sõ nap já tól szá -
mí tott idõ szak ra ju tó, be fi ze tett tör lesz té se ket kö te les
vissza utal ni a hi tel fel ve võ nek az en ge dély kéz hez vé te lé tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül tett írás be li ké rel me alap ján.
Egyéb eset ben e tör lesz té sek el szá mo lá sá ra a 17. § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak szerint kerül sor.

(8) A re ha bi li tá ci ós el lá tás ban vagy rok kant sá gi el lá tás -
ban ré sze sü lõ hi tel fel ve võ a tör lesz té si kö te le zett ség szü -
ne tel te té sé nek alap já ul szol gá ló jog cí mét a ké rel mé hez
csa tolt em lí tett el lá tást meg ál la pí tó, jog erõs ha tá ro zat tal,
emel lett a leg utol só el lá tás fo lyó sí tá si csekk szel vén nyel
vagy fi ze té si szám la ki vo nat tal iga zol hat ja. Ab ban az eset -
ben, ha a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek alap -
já ul szol gá ló jog cí mét a hi tel fel ve võ nem iga zol ja, ké rel -
me el uta sí tás ra kerül.

(9) Amennyi ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott,
a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek alap já ul szol -
gá ló jog cím meg szû nik, vagy a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ese mény be kö vet ke zik, vagy a Di ák hi tel szer ve zet
szü ne tel te tés nek helyt adó dön tés ben meg ha tá ro zott jog -
cím ben vál to zás kö vet ke zik be, úgy a hi tel fel ve võ a meg -
szû nést, vagy a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les azt 
– a Di ák hi tel szer ve zet ál tal az e cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon – be je len te ni és a tör lesz tést foly tat ni.
A jo go sult ság meg szû né sé nek hó nap já ra esõ tör lesz tõ -
rész let idõ ará nyos ré szét – az ese dé kes tör lesz tõ rész le ten
fe lül – a meg szû nést kö ve tõ hó nap 5. nap já ig kell meg -
fizetni.

10. A hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján fenn ál ló tar -
to zás elõ tör lesz té se

17. §

(1) Az elõ tör lesz tés cél já nak meg je lö lé sé vel, a hi tel -
szer zõ dés fenn ál lá sa alatt bár mi kor, át uta lás út ján fo rint -
ban elõ tör lesz tés tel je sít he tõ. Az elõ tör lesz tés össze ge
a hi tel fel ve võ tõ ke tar to zá sát a (3) be kez dés ben fog lalt ese -
tet ki vé ve csök ken ti. Az ön kén tes elõ tör lesz tés el szá mo lá -
sá nak idõ pont ja a Di ák hi tel szer ve zet szám lá ján tör té nõ
jó vá írás nap ja. Az elõ tör lesz tés a tör lesz té si kö te le zett ség
tel je sí té se alól nem men te sít. A be fi ze tett elõ tör lesz té sek -
bõl a Di ák hi tel szer ve zet ki zá ró lag a 19. §-ban meg ha tá ro -

zott zá ró el szá mo lás po zi tív egyen le ge után tel je sít
visszatérítést.

(2) Amennyi ben a hi tel fel ve võ ja vá ra szó ló be fi ze tés
nem az elõ tör lesz tés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint tör té -
nik, a Di ák hi tel szer ve zet az ilyen be fi ze tést el sõ sor ban
a költ ség re, az után a ka mat ra és vé gül a tõ ke tar to zás ra szá -
mol ja el.

(3) A Di ák hi tel szer ve zet jo go sult az elõ tör lesz tés re
szánt összeg bõl, a hi tel fel ve võ vel szem ben fenn ál ló, le járt
hall ga tói hi tel kö ve te lé sét le von ni. A Di ák hi tel szer ve zet
az elõ tör lesz tés re szánt összeg bõl a le járt kö ve te lés le vo -
ná sa után fenn ma ra dó össze get az (1) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint szá mol ja el.

(4) A hi tel fel ve võ 14. § (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tel je sí té -
sek re te kin tet tel, an nak mér té ké ig ha lasz tás ra ke rül. A ha -
lasz tás idõ tar ta mát a Di ák hi tel szer ve zet a 14. § (7) be kez -
dés sze rint kö zölt tör lesz tõ rész let össze gé re és a (2) be -
kez dés sze rin ti be fi ze tés össze gé re te kin tet tel ál la pít ja
meg.

11. A hall ga tói hi tel lel kap cso la tos cél zott ka mat tá -
mo ga tás

18. §

(1) A sza bad fel hasz ná lá sú hi telt igény be ve võ hi tel fel -
ve võ – a szer zõ dés idõ tar ta ma alatt – a fi ze ten dõ ka mat tar -
to zás tel jes össze gé nek meg fe le lõ cél zott ka mat tá mo ga tás -
ban ré sze sül a 16. § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott idõ szak ra, ha cél zott ka mat tá mo ga tás irán ti ké rel mét – 
a Di ák hi tel szer ve zet ál tal az e cél ra rend sze re sí tett nyom -
tat vá nyon – az el lá tá so kat fo lyó sí tó szerv iga zo lá sá val el -
lát va be nyújt ja a Di ák hi tel szer ve zet hez. A cél zott ka mat -
tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság iga zo lá sá ra szol gá ló do ku -
men tum a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé re va ló
jo go sult ság iga zo lá sá ra is szolgál.

(2) A cél zott ka mat tá mo ga tás anya gi fe de ze tét a csa lád -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) költ ség ve té sé ben kell biz -
to sí ta ni. A cél zott ka mat tá mo ga tás össze gét a mi nisz té ri -
um a Di ák hi tel szer ve zet szám lá já ra a jo go sult hi tel fel ve -
võ meg je lö lé sé vel utal ja át.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyom tat vány
alap ján a Di ák hi tel szer ve zet dönt a cél zott ka mat tá mo ga -
tás ról, ké re lem nek helyt adó dön té sé ben meg je löl ve az
igény jo go sult ság kez dõ és vár ha tó utol só nap ját. A Di ák -
hi tel szer ve zet dön té sét írás ban köz li a hi tel fel ve võ vel.

(4) Ha a cél zott ka mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó ké rel met
a Di ák hi tel szer ve zet el uta sít ja, a hi tel fel ve võ a ka mat tá -
mo ga tás ra jo go sí tó fel té te lek nek va ló meg fe le lés meg ál la -
pí tá sa iránt ki fo gást nyújt hat be a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a to váb bi ak ban: Kincs tár) köz pont ja ré szé re az írás be li el -
uta sí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon belül.
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(5) Amennyi ben a Kincs tár jog erõs ha tá ro za tá ban meg -
ál la pít ja, hogy a hi tel fel ve võ a ké re lem Di ák hi tel szer ve -
zet hez tör té nõ be nyúj tá sa kor az e ren de let sze rin ti igény -
be vé te li fel té te lek nek meg fe lelt, ak kor a ka mat tá mo ga tás -
ról a Kincs tár hoz ha tá ro za tot, meg je löl ve az igény jo go -
sult ság kez dõ és vár ha tó utol só nap ját. A Kincs tár ha tá ro -
za tát írás ban köz li a Di ák hi tel szer ve zet tel és a hi tel fel ve -
võ vel.

(6) Ha a cél zott ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek alap -
ját ké pe zõ jog cím nek a (3) vagy (5) be kez dés sze rint meg -
je lölt idõ sza ká ra te kin tet tel vál to zás kö vet ke zik be, ak kor
azt a cél zott ka mat tá mo ga tást igény be ve võ hi tel fel ve võ -
nek a 16. § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti jo go sult ság meg -
szû né sét, vagy meg hosszab bí tá sát, va la mint a 16. § (4) be -
kez dé se sze rin ti ke re sõ te vé keny sé ge meg kez dé sét kö ve tõ
15 na pon be lül a Di ák hi tel szer ve zet hez írás ban – a Di ák -
hi tel szer ve zet ál tal az er re a cél ra rend sze re sí tett nyom tat -
vá nyon – be kell je len te nie. A (3)–(5) be kez dés ben fog lal -
ta kat ez eset ben is al kal maz ni kell az zal, hogy a jo go sult -
sá gi idõ nek a (3) és (5) be kez dés sze rin ti dön tés ben meg je -
lölt idõ pont elõt ti meg szû né sé hez iga zo lást csa tol ni nem
kell.

(7) Ha a (3) és (5) be kez dés sze rin ti dön tés ben meg je -
lölt, a cél zott ka mat tá mo ga tás alap já ul szol gá ló jog cím
meg vál to zik, ak kor a hi tel fel ve võ nek az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint kell a cél zott ka mat tá mo ga tást ké -
rel mez nie.

(8) A cél zott ka mat tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te -
le ese tén, a hi tel fel ve võ a Kincs tár jog erõs ha tá ro za ta alap -
ján a ka mat tá mo ga tás nak a ha tá ro zat ki adá sá nak nap ján
ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö velt össze gét a mi nisz -
té ri um szám lá já ra kö te les meg fi zet ni. A Kincs tár a jo go su -
lat lan igény be vé telt meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tát meg -
kül di a mi nisz té ri um ré szé re.

(9) Nem szá mít jo go su lat lan igény be vé tel nek az, ha
a hi tel fel ve võ cél zott ka mat tá mo ga tás ra va ló jo go sult sá -
gá nak meg szû né sét a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül be je len ti, vagy a cél zott ka mat tá mo ga tás ra
va ló jo go sult ság más jog cí men meg il le ti, azon ban a ka -
mat tá mo ga tást fo lyó sí tó mi nisz té ri um to vább fo lyó sít ja az
ere de ti jog cím alap ján a Di ák hi tel szer ve zet nek a ka mat tá -
mo ga tás össze gét.

12. A hall ga tói hi tel zá ró el szá mo lá sa, a hi tel szer -
zõ dés meg szû né se és fel mon dá sa

19. §

(1) A hi tel szer zõ dés meg szû nik

a) ha a hi tel fel ve võ min den tar to zá sát ka ma tok kal
együtt meg fi zet te – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel,

b) ha a hi tel fel ve võ el ér te a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
el lá tás ról szó ló 1997. évi LXXXI. tör vény sze rin ti öreg sé -
gi nyug díj kor ha tárt, füg get le nül at tól, hogy van-e sze mé -
lyi jö ve de lem adó-kö te les jö ve del me,

c) a hi tel fel ve võ ha lá lá val,

d) a hi tel fel ve võ ál ta li fel mon dás sal,

e) a Di ák hi tel szer ve zet ál ta li fel mon dás sal,

f) az egész ség ká ro so dást iga zo ló jog erõs ha tá ro zat Di -
ák hi tel szer ve zet hez tör té nõ be nyúj tá sa kor, amennyi ben
a hi tel fel ve võ az or vo si szak vé le mény sze rint nem re ha bi -
li tál ha tó, és szak or vo si fe lül vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy
rok kant sá gi ál la po ta ma ra dan dó an és vég le ge sen rom lott,
egész ség ügyi fe lül vizs gá la ta nem szük sé ges.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ese -
mény re a 14. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tot
meg elõ zõ en vagy a 16. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ tar tam alatt ke rül sor, a hi tel szer zõ dés meg szû né sé hez
a hi tel fel ve võ fel mon dá sa szük sé ges.

(3) A hi tel szer zõ dés (1) be kez dés b), c) és f) pont ja sze -
rin ti meg szû né se ese té ben a hi tel fel ve võ tel jes tar to zá sát el 
kell en ged ni.

(4) A ha tá ro zat lan ide jû hi tel szer zõ dést a hi tel fel ve võ
15 na pos fel mon dá si idõ vel fel mond hat ja. A fel mon dá si
idõ el tel té vel a tar to zás egy összeg ben ese dé kes sé vá lik.

(5) A hi tel szer zõ dés a Di ák hi tel szer ve zet ál ta li azon na -
li ha tá lyú fel mon dás sal meg szû nik:

a) ha a hi tel fel ve võ vel szem be ni le járt kö ve te lé sek
össze ge a hi tel fel ve võ tárgy év re elõ írt ha vi tör lesz tõ rész -
le té nek hat szo ro sát el éri vagy meg ha lad ja, fel té ve, hogy
a hi tel fel ve võ e tar to zá sát a Di ák hi tel szer ve zet írás be li
fel szó lí tá sá ban fog lalt ha tár idõ ben nem tel je sí ti,

b) ha a hi tel fel ve võ a 3. §-ban meg ha tá ro zott bár mely
fel té tel hi á nya el le né re vet te igény be a hall ga tói hi telt (jo -
go su lat lan hi tel fel vé tel),

c) a hi tel fel ve võ üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott sú -
lyos szer zõ dés sze gé se ese tén,

d) a 16. § (6) be kez dé se ese té ben.

(6) Az (5) be kez dés a)–b) pont ja ese té ben a Di ák hi tel
szer ve zet kö te les a hi tel szer zõ dést fel mon da ni.

(7) A szer zõ dés fel mon dá sa ese tén a még meg nem fi ze -
tett tel jes tar to zás egy összeg ben ese dé kes sé és le járt tá vá -
lik, és a Di ák hi tel szer ve zet jo go sult azt meg nem fi ze tés
ese tén – az Art. ren del ke zé sei sze rint – be haj tás ra át ad ni az 
ál la mi adó ha tó ság nak.

(8) A Di ák hi tel szer ve zet a hi tel szer zõ dés meg szû né se
ese tén zá ró el szá mo lást ké szít. Amennyi ben a Di ák hi tel
szer ve zet a hi tel fel ve võ egyen le gén túl fi ze tést szá mol el,
a zá ró el szá mo lás ban a túl fi ze tés össze gé rõl a hi tel fel ve võt 
ér te sí ti, és a túl fi ze tés össze gét a Ptk. ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ mér té kû ké se del mi ka mat tal meg nö vel ve a hi -
tel fel ve võ ál tal meg adott szám la szám ra utal ja.
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13. A hall ga tói hi tel EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben foly ta tott ta nul má nyok alap ján tör té nõ igény -
be vé te lé nek kü lö nös fel té te lei

20. §

A hall ga tói hi tel EGT fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben –
a rész ta nul má nyok foly ta tá sá nak ki vé te lé vel – ok le vél
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés ben foly ta tott ta nul má nyok
alap ján tör té nõ igény be vé te lé nek kü lön fel té te le i re a je len
ren de let ben fog lal ta kat a 21–23. §-ban fog lalt el té rés sel
kell al kal maz ni.

21. §

(1) E ren de let 5. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti hi tel re
– egyé ni hi tel bí rá lat és koc ká zat ér té ke lés nél kül – jo go sult 
a 3. § (1) be kez dés a) pont já ban fel so rolt sze mély, aki EGT 
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ok le vél meg szer zé sé re irá nyu -
ló olyan kép zés ben vesz részt, amely Ma gyar or szá gon el -
is mer he tõ fel sõ fo kú vég zett sé get ad, és a hall ga tói hi tel
igény be vé te lé nek a 3. § (2) be kez dés b)–d) pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel té te le it tel je sí ti, va la mint nem esik a 3. §
(3) be kez dé se sze rin ti ki zá ró ok alá.

(2) Az EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok alap ján fo lyó sí tott hall ga tói hi telt a hi tel fel ve võ
ta nul má nyi fél éven ként ki zá ró lag egy összeg ben ve he ti
fel.

22. §

(1) A hi tel fel ve võ a ta nul má nyi fél év so rán a tárgy év
de cem ber 15-éig, il let ve a tárgy év má jus 15-éig kez de mé -
nyez he ti a hall ga tói hi tel szer zõ dés meg kö té sét. A hall ga -
tói hi tel szer zõ dés meg kö té sét a hi tel fel ve võ – a szer zõ dés -
ben sze rep lõ ada tok ala ki és for mai el len õr zé sét kö ve tõ en
– a Di ák hi tel szer ve zet üz let sza bály za tá ban fog lalt ren del -
ke zé sek sze rint kez de mé nye zi.

(2) Az EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok alap ján igé nyelt hall ga tói hi tel ese té ben a hi tel fel -
ve võ kö te les be nyúj ta ni a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re

a) el sõ al ka lom mal, a ta nul má nyai meg kez dé se kor az
érin tett EGT fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fenn ál ló hall ga tói
jog vi szo nyá ra, va la mint a fo lyó sí tás hoz szük sé ges kép zé si 
ada ta i ra vo nat ko zó, a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ál -
tal ki ál lí tott iga zo lá so kat, va la mint azok hi te les ma gyar
nyel vû for dí tá sát,

b) a to váb bi ta nul má nyi fél évek so rán az érin tett EGT
fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fenn ál ló hall ga tói jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó, a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal

ki ál lí tott iga zo lást, va la mint an nak hi te les ma gyar nyel vû
for dí tá sát.

(3) A Di ák hi tel szer ve zet a (2) be kez dés ren del ke zé se i -
tõl el té rõ en nem hi te les for dí tást is el fo gad azon nyel vek
ese tén, ame lye ket a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi C. tör vény ha tá lya alá tar to -
zó ügyek ben el já ró ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl, va la mint nyi -
lat ko zat té te li kö te le zett ség alá esõ szol gál ta tá sok fel so ro -
lá sá ról szó ló 33/2008. (II. 21.) Korm. ren de let 3. § (3) be -
kez dé se alap ján el já ró ha tó ság az in ter ne tes hon lap ján
köz zé tett.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet az iga zo lás hoz zá ér ke zé sét
kö ve tõ 8 na pon be lül a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény
jog ál lá sá val, va la mint a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés sel
kap cso lat ban két ség ese tén ál lás fog la lás cél já ból meg ke -
res he ti az Ok ta tá si Hi va talt. A hi tel fel ve võ ál tal be nyúj tott
iga zo lás sal kap cso la tos ál lás fog la lá sát az Ok ta tá si Hi va tal
az iga zo lás hoz zá ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les
meg kül de ni a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re.

(5) A Di ák hi tel szer ve zet a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sát
csak a hi tel fel ve võ vel kö tött ér vé nyes és ha tá lyos hi tel-,
vagy köl csön szer zõ dés ér tel mé ben – a (2) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén – tel je sít he ti, a ta -
nul má nyi fél év kez de té re vissza me nõ le ge sen.

23. §

(1) Az EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok alap ján igé nyelt hall ga tói hi telt a Di ák hi tel szer -
ve zet ta nul má nyi fél éven ként egy összeg ben, a jo go sult sá -
gi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén az üz let sza bály za tá ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint utal ja a hi tel fel ve võ ré szé re.

(2) A fo lyó sí tá si fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a Di ák hi tel
szer ve zet a hall ga tói hi tel szer zõ dés alap ján fo lyó sí tott
hall ga tói hi telt fo rint ban, át uta lás sal, a hi tel fel ve võ bár -
mely Ma gyar or szá gon be jegy zett pénz for gal mi szol gál ta -
tó nál ve ze tett fi ze té si szám lá já ra kö te les át utal ni.

(3) A hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sa ér de ké ben a hall ga tói
jog vi szo nya fenn ál lá sát a hi tel fel ve võ min den ta nul má nyi
fél év ben az adott ta nul má nyi fél év má so dik hó nap já nak
utol só nap já ig kö te les iga zol ni – a ren de let 22. §-ának
(2) be kez dés b) pont ja sze rint – a Di ák hi tel szer ve zet szá -
má ra. Ab ban az eset ben, ha a hi tel fel ve võ a hall ga tói jog -
vi szo nya fenn ál lá sát az adott ta nul má nyi fél év ben nem
iga zol ja, a hall ga tói jog vi szony iga zo lás sal iga zolt ta nul -
má nyi fél év el tel tét kö ve tõ má so dik ne gyed év el sõ nap já -
tól kez dõ dõ en tör lesz té si kö te le zett ség ter he li.

(4) A hi tel fel ve võ hall ga tói jog vi szo nya fenn ál lá sát
a fo lyó sí tás szü ne tel te té sé vel érin tett idõ szak alatt is kö te -
les a Di ák hi tel szer ve zet szá má ra iga zol ni.
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14. El ne ve zé sek vé del me

24. §

A „hall ga tói hi tel”, a „hall ga tói köl csön”, a „di ák hi tel”
és a „di ák köl csön” el ne ve zé sek és jel zõs alak ja ik, to váb bá
ro kon ér tel mû vagy ide gen nyel vû meg fe le lõ ik csak az
Art. és az e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok alap ján
mû kö dõ hall ga tói hi tel rend szer te kin te té ben al kal maz ha -
tó ak.

15. A Di ák hi tel szer ve zet

25. §

(1) A Di ák hi tel szer ve zet a hall ga tói hi tel rend szer mû -
köd te té sét és a hall ga tói hi tel szer zõ dé sek alap ján a hall ga -
tói hi te lek fo lyó sí tá sát vég zi. E cé lok el éré se ér de ké ben
szük sé ges te vé keny sé ge ken kí vül el sõd le ges cél ja és alap -
ve tõ fel ada tai tel je sí té sé nek ve szé lyez te té se nél kül adat -
fel dol go zói és a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény ben meg ha tá ro zott
ügy nö ki te vé keny sé get is foly tat hat az adat vé del mi jog -
sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel és a tu laj do no si jo gok gya -
kor ló já nak jóváhagyásával.

(2) A Di ák hi tel szer ve zet az ál la mi lag ga ran tált for rá sa it 
ki zá ró lag a hall ga tói hi te lek ki he lye zé sé re, az ál la mi ke -
zes ség vál la lás sal ki bo csá tott ér ték pa pí rok és egyéb, ál la -
mi lag ga ran tált for rás be vo ná sok alap ján fenn ál ló fi ze té si
kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re, mû kö dé si költ sé ge i nek
fe de zé sé re és a ki bo csá tott ér ték pa pí rok és for rás be vo ná -
sok alap ján fenn ál ló fi ze té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé -
re hasz nál hat ja fel.

(3) A hall ga tó hoz zá já ru lá sa alap ján a Di ák hi tel szer ve -
zet nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za a hi tel fel ve võ
sze mély azo no sí tó ada ta it, a szer zõ dés re, an nak tel je sí té sé -
re, a cél zott ka mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó ada to kat, in for -
má ci ó kat, to váb bá azo kat az ada to kat, ame lyek nyil ván tar -
tá sát jog sza bály kö te le zõ vé teszi.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet meg bíz za az Ál lam adós ság
Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa sá got, 
hogy a hall ga tói hi tel rend szer fi nan szí ro zá sá hoz szük sé -
ges for rá sok biz to sí tá sa ér de ké ben a pénz- és tõ ke pi a co -
kon el jár jon, il let ve az ál lam ál tal ga ran tált hi te lek fel vé te -
lé nek meg szer ve zé sé ben köz re mû köd jön.

(5) A Di ák hi tel szer ve zet rend sze re sen tá jé koz tat ja az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert a hall ga tói hi tel ál lo -
mány ról, az igény be vett for rá sok ról és a tör lesz té sek és az
ál la mi ke zes ség ér vé nye sí té sé nek va ló szí nû sé gé rõl.

(6) A Di ák hi tel szer ve zet ál tal ál la mi ke zes ség vál la lás
mel lett ki bo csá tás ra ke rü lõ, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pí rok mint pénz ügyi esz kö zök el he lye zé sét az Ál -
lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -

vény tár sa ság szer ve zi és a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re
a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta -
tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza -
bá lya i ról szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Bszt.) 5. § (1) be kez dés a)–b) és g) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez,
va la mint a Bszt. 5. § (2) be kez dés d) és g) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé -
szí tõ szolgáltatást nyújt.

16. Di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lék kép zé se

26. §

(1) A Di ák hi tel szer ve zet hi te le zé si te vé keny sé gé vel
kap cso la tos koc ká za tok fe de ze té re – egyéb rá for dí tá sai
kö zött el szá mol va – koc ká za ti cél tar ta lé kot ké pez (a to -
váb bi ak ban: di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lék). A di ák hi tel
koc ká za ti cél tar ta lék kép zé se a mér leg for du ló nap já val
a (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en tör té nik.

(2) A di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lé kot a be hajt ha tat lan
és a 19. § (3) be kez dé se alap ján le írt hall ga tói hi tel tar to zá -
sok ból ere dõ vesz te sé gek el len té te le zé sé re, a vesz te ség
össze gé ben – leg fel jebb a cél tar ta lék meg lé võ össze gé ben
– kell fel hasz nál ni az egyéb be vé te lek kö zött el szá mol va.

(3) A di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lék tárgy évi kép zé se
a mér leg for du ló nap já val a (2) be kez dés ben fog lalt le írá -
so kat és cél tar ta lék fel hasz ná lást kö ve tõ en – an nak fi gye -
lem be vé te lé vel – a ki nem egyen lí tett ka mat tar to zá sok tõ -
ké sí té sét is ma gá ba fog la ló hall ga tói hi tel tar to zá sok ál lo -
má nyá ra az ak tu á ri us ál tal meg ha tá ro zott tárgy évi koc ká -
za ti szint és koc ká za ti pré mi um alap ján meg ál la pí tott
tárgy év ben szük sé ges cél tar ta lék szint jé ig tör té nik. Ha
a di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lék mér leg-for du ló na pi ál lo -
má nya meg ha lad ja a tárgy év ben szük sé ges cél tar ta lék
szint jét, ak kor a cél tar ta lék több le tet fel kell sza ba dí ta ni az 
egyéb be vé te lek kö zött elszámolva.

(4) A Di ák hi tel szer ve zet a szám vi te li po li ti ká já ban rög -
zí ti a hall ga tói hi te lek (3) be kez dés sze rin ti tárgy évi koc -
ká za ti szint jé nek, a koc ká za ti pré mi um nak és a di ák hi tel
koc ká za ti cél tar ta lék tárgy év ben szük sé ges szint jé nek az
ak tu á ri us ál tal meg ha tá ro zott meg ál la pí tá si módját.

17. A Di ák hi tel szer ve zet mû kö dé si és for rás költ sé -
ge i nek el ha tá ro lá sa

27. §

(1) A Di ák hi tel szer ve zet az egyes évek ben fel me rü lõ,
a ka mat be vé te lek ben fog lalt mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um mal nem fe de zett mû kö dé si költ sé ge it ak tív idõ -
be li el ha tá ro lás ként mu tat ja ki. Az el ha tá rolt költ sé gek tel -
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jes fel ol dá sát kö ve tõ en a Di ák hi tel szer ve zet az adott nap -
tá ri fél év ben (ka mat pe ri ó dus ban) a hall ga tói hi te lek ka ma -
tá ban meg té rült mû kö dé si költ sé get, va la mint egyéb, be -
vé te lek kel nem fe de zett rá for dí tá so kat fe de zõ pré mi um be -
vé tel és az adott nap tá ri fél év ben (ka mat pe ri ó dus ban)
tény le ge sen fel me rült mû kö dé si költ sé gek, va la mint
egyéb, be vé te lek kel nem fe de zett rá for dí tá sok kü lön bö ze -
tét a kü lön bö zet jel le gé tõl füg gõ en ak tív vagy passzív el -
ha tá ro lás ként mu tat ja ki. Egy adott ka mat pe ri ó dus ból
szár ma zó kü lön bö zet idõ be li el ha tá ro lá sa a so ron kö vet ke -
zõ ka mat pe ri ó dus ban kerül megszüntetésre.

(2) Az adott ka mat pe ri ó dus ból szár ma zó kü lön bö zet
meg ha tá ro zá sa kor az elõ zõ ka mat pe ri ó dus ból szár ma zó
kü lön bö zet idõ be li el ha tá ro lá sá nak fel ol dá sát is szá mí tás -
ba kell ven ni. Az egyes ka mat pe ri ó du sok ban el ha tá rolt
össze ge ket és azok meg szün te té sét ana li ti ku san el kü lö ní -
tet ten kell nyil ván tar ta ni és az éves be szá mo ló ki egé szí tõ
mel lék le té ben be kell mutatni.

(3) A Di ák hi tel szer ve zet az adott nap tá ri fél év ben (ka -
mat pe ri ó dus ban) a hall ga tói hi te lek fi nan szí ro zá sa ér de ké -
ben be vont for rá sok ka mat- és ka mat jel le gû rá for dí tá sa i -
nak, va la mint a ka mat- és ka mat jel le gû (koc ká za ti és mû -
kö dé si pré mi u mot nem tar tal ma zó) be vé te le i nek kü lön bö -
ze tét – a kü lön bö zet jel le gé tõl füg gõ en – ak tív vagy
passzív el ha tá ro lás ként mu tat ja ki. Egy adott ka mat pe ri ó -
dus ból szár ma zó ka mat kü lön bö zet idõ be li el ha tá ro lá sa
a kö vet ke zõ tíz ka mat pe ri ó du son – az az öt éven – ke resz -
tül, idõ ará nyo san ke rül meg szün te tés re. Az egyes ka mat -
pe ri ó du sok ban el ha tá rolt össze ge ket és azok meg szün te té -
sét ana li ti ku san el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar ta ni és az
éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben be kell mutatni.

18. Mél tá nyos sá gi ese tek

28. §

(1) An nak a hi tel fel ve võ nek,
a) aki nek mind két szü lõ je ál lás ke re sõ, vagy
b) aki ár va, vagy
c) aki fél ár va és az élõ szü lõ je ál lás ke re sõ,
és ta nul má nya it az e ren de let ha tály ba lé pé se kor és azt

kö ve tõ en is ál la mi lag tá mo ga tott, vagy költ ség té rí té ses,
kép zés ben foly tat ja, ta nul má nyi hó na pon ként to vább ra is
jo go sult a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz -
pont ról szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let 5. § (1) be -
kez dé se sze rint meg ha tá ro zott leg ma ga sabb össze gek nél
10 000 Ft-tal ma ga sabb össze gû hall ga tói hi tel fel vé te lé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hi tel össze ge ket a hi tel fel ve -
võ leg fel jebb két ta nul má nyi fél év re ve he ti igény be.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti hall ga tói hi tel igény be vé te -
le ér de ké ben a hi tel fel ve võ kö te les köz vet le nül a Di ák hi tel 
szer ve zet ré szé re be nyúj ta ni

a) az (1) be kez dés a) pont ja ese tén
aa) szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát,

ab) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,
hogy mind két szü lõ ál lás ke re sõ,

b) az (1) be kez dés b) pont ja ese tén
ba) szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát,
bb) a szü lõk ha lot ti anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát,
c) az (1) be kez dés c) pont ja ese tén
ca) szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát,
cb) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,

hogy az élõ szü lõ je ál lás ke re sõ,
cc) a szü lõ ha lot ti anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát.
Az ab) és a cb) pont ban fog lalt ok ira tot a hi tel fel ve võ -

nek ta nul má nyi fél éven ként kell be nyúj ta ni a Di ák hi tel
szer ve zet ré szé re.

19. Ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás

29. §

(1) A kö tött fel hasz ná lá sú hi telt igény be ve võ hall ga tó
hi tel szer zõ dé se fenn ál lá sá nak idõ sza ka alatt ál ta lá nos ka -
mat tá mo ga tás ban ré sze sül. Az ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás
mér té ke a hi tel fel ve võ ál tal fi ze ten dõ a 6. § (7) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ka ma tot meg ha la dó összeg.

(2) Az ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás anya gi fe de ze tét az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri -
um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) költ ség ve té sé ben kell
biz to sí ta ni.

(3) Az ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás ha vi össze gét a mi -
nisz té ri um a Di ák hi tel szer ve zet ré szé re a hall ga tói hi tel
fo lyó sí tá sát kö ve tõ hó nap ban, ha vi bon tá sú el szá mo lás
alap ján a hi tel fel ve võ meg je lö lé sé vel utal ja át.

Zá ró ren del ke zé sek

30. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé te lek kel – 2012. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it – a (3)–(4) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – a már
meg kö tött köl csön szer zõ dé sek re is al kal maz ni kell.

(2) 2012. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba az 1–4. §, az
5. § (1) és (3)–(5) be kez dés, a 6–10. §, a 11. § (1) be kez dés, 
12–29. §; 30. § (3)–(4) be kez dés, va la mint a 31–35. §.

(3) A 4. § (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sét nem kell al -
kal maz ni a Di ák hi tel szer ve zet tel e ren de let ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en köl csön szer zõ dést kö tött azon hi tel fel ve -
võk ese té ben, akik a 40. élet évük be töl té sét kö ve tõ en még
a hall ga tói hi tel igény be vé te lé re ren del kez nek jo go sult sá -
gi idõ vel.

(4) A hall ga tói hi tel vissza fi ze té sé nek meg kez dé sé re
szol gá ló, a 14. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont
az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt hall ga tói hi telt igény be
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vett, 40. élet évük be töl té sé nek idõ pont já ban még hi tel -
igény lé si idõ vel ren del ke zõ hi tel fel ve võk ese té ben, a hall -
ga tói jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont ja, leg ké sõbb
azon ban je len ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon
a Di ák hi tel szer ve zet ál tal nyil ván tar tott kép zé si ada tok
sze rint a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont -
ról szó ló 119/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let ren del ke zé sei 
alap ján szá mí tott hi tel igény lé si idõ el tel té nek idõ pont ját
kö ve tõ hó nap el sõ nap ja.

31. §

(1) Ezen ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban ál la -
mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zés ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó azon hi tel fel ve võ, aki 2012. má jus 15-e
elõtt kö tött köl csön szer zõ dést a hi telt to vább ra is vál to zat -
lan fel té te lek kel ve he ti igény be.

(2) A 4. § (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en azon hi -
tel fel ve võ, aki 2012. má jus 15-e elõtt kö tött köl csön szer -
zõ dést, és kö tött fel hasz ná lá sú hi telt nem vett igény be – ha
a fo lyó sí tá si fel té te lek nek meg fe lel – leg ké sõbb azon ta -
nul má nyi fél év ben ré sze sül het hall ga tói hi tel ben, amely -
ben a 40. élet évét be töl ti.

32. §

A 14. § (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a tör lesz -
té si kö te le zett ség leg ké sõbb a hi tel fel ve võ 40. élet éve be -
töl té sé nek idõ pont ját kö ve tõ ne gye dik hó nap el sõ nap ján
ve szi kez de tét azon hi tel fel ve võ ese té ben, aki 2012. má jus
15-e elõtt kö tött köl csön szer zõ dést, és kö tött fel hasz ná lá sú 
hi telt nem vett igény be.

33. §

(1) A hall ga tói hi tel tárgy évi ha vi tör lesz tõ rész le té nek
mér té ke a 31. § (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi lag tá mo ga tott 
kép zés ben részt ve võ hi tel fel ve võ ese té ben a 14. §
(2)–(4) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val szá mí tott
éves jö ve de lem hat – a költ ség té rí té ses kép zés re te kin tet tel 
a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
 szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let 5. § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott 50 000 Ft-os hi tel össze get akár egy
al ka lom mal is igény be vett hi tel fel ve võ ese té ben – nyolc
szá za lé ká nak 1/12-ed ré sze.

(2) A 28. § (1) be kez dés alap ján fo lyó sít ha tó hall ga tói
hi telt akár egy al ka lom mal is igény be ve võ hi tel fel ve võ
tárgy évi ha vi tör lesz tõ rész le te meg egye zik a 14. §
(2)–(4) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val szá mí tott
éves jö ve de lem 1/12-ed ré szé nek az (1) be kez dé se sze rin ti
szá za lék ban meg ha tá ro zott tör lesz té si mér ték egy szá za -
lék pont tal nö velt mér té ké vel.

34. §

A 2012/2013. tan év re a kö tött fel hasz ná lá sú hi tel ka -
mat szá mí tá sa so rán a 6. § (1) be kez dés b) és c) pont já ban
meg ha tá ro zott ka mat ele met nem kell fi gye lem be ven ni.

35. §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés b) pont és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja -
ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és
tar tóz ko dás hoz va ló jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK,
a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK,
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.

36. §

(1) Ha tá lyát vesz ti a hall ga tói hi tel rend szer rõl és
a  Diákhitel Köz pont ról szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm.
ren de let 5. § (2) be kez dés és a 11. § (2)–(4) be kez dés, va la -
mint a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
szó ló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
szó ló 114/2011. (VII. 7.) Korm. ren de let.

(2) 2012. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti a hall ga tói
 hitelrendszerrõl és a Di ák hi tel Köz pont ról szó ló 86/2006.
(IV. 12.) Korm. ren de let.

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

A Kormány 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelete
a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami
részösztöndíjas hallgatókkal kötendõ hallgatói

szerzõdésrõl

A Kor mány a nem ze ti fel sõ ok ta tás ról szó ló 2011. évi
CCIV. tör vény 110. § (1) be kez dés 23. pont já ban ka pott
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fel ha tal ma zás alap ján, az Alap tör vény 15. cikk (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
 rendeli el:

1. §

Ez a ren de let ha tá roz za meg a nem ze ti fel sõ ok ta tás ról
szó ló 2011. évi CCIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Nftv.)
39. § (3) be kez dé se sze rin ti a ma gyar ál la mi ösz tön dí jas,
ma gyar ál la mi rész ösz tön dí jas hall ga tó val lé te sí tett hall -
ga tói szer zõ dés sel kap cso la tos sza bá lyo kat, a hall ga tói
szer zõ dés lé te sí té sé nek, nyil ván tar tá sá nak, a szer zõ dés ben 
fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek rend jét, a nem tel je sí -
tés re te kin tet tel al kal maz ha tó sza bá lyo kat, a szer zõ dés ben
fog lalt kö te le zett ség aló li men te sü lés re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket.

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó: a ma gyar

ál la mi ösz tön díj jal, vagy a ma gyar ál la mi rész ösz tön díj jal
tá mo ga tott hall ga tó,

b) hall ga tói szer zõ dés: a Ma gyar Ál lam és a ma gyar ál -
la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zés re be so ro lást
nyert hall ga tó kö zött e ren de let sze rin ti tar ta lom mal lét re -
jö võ szer zõ dés, 

c) ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zés:
a fel sõ ok ta tás ban a ma gyar ál la mi ösz tön díj jal vagy a ma -
gyar ál la mi rész ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zés.

3. §

A ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó a hall ga tói
szer zõ dés alap ján – a 4. §-ban meg ha tá ro zot tak ra fi gye -
lem mel – kö te les:

a) az ál ta la fo lya tott, ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal
tá mo ga tott kép zé sen a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal az
Nftv. 48. § (4) be kez dé sé re te kin tet tel meg ha tá ro zott ta -
nul má nyi idõ alatt, de leg fel jebb a kép zé si és ki me ne ti kö -
ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott kép zé si idõ más fél sze re -
sén be lül meg sze rez ni az ok le ve let, és

b) az ok le vél meg szer zé sét kö ve tõ húsz éven be lül az ál -
ta la ál la mi (rész)ösz tön díj jal foly ta tott ta nul má nyok ide je
két sze re sé nek meg fe le lõ idõ tar tam ban ma gyar jog ha tó ság
alatt ál ló mun kál ta tó nál tár sa da lom biz to sí tá si jog vi szonyt
ered mé nye zõ mun ka vi szonyt, mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szonyt lé te sí te ni, fenn tar ta ni vagy ma gyar jog -
ha tó ság alatt vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat ni (a to váb -
bi ak ban: ha zai mun ka vi szony),

c) áta lány ként meg fi zet ni a hall ga tó adott kép zé sé re te -
kin tet tel a Ma gyar Ál lam ál tal fo lyó sí tott 5. § (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti ál la mi ösz tön díj 50%-ának meg fe le lõ

össze get a Ma gyar Ál lam nak, ha az a) pont ban meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül nem szer zi meg a ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zés ben az ok le ve let, vagy

d) vissza fi zet ni a hall ga tó adott kép zé sé re te kin tet tel
a Ma gyar Ál lam ál tal fo lyó sí tott 5. § (1) be kez dés a) pont ja 
sze rin ti ál la mi ösz tön díj nak a vissza té rí tés ese dé kes sé vá -
lá sá nak nap tá ri fé lé vét meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes
jegy ban ki alap ka ma tot há rom szá za lék pont tal meg ha la dó
ka mat tal meg nö velt össze gét a Ma gyar Ál lam nak, ha az
ok le vél meg szer zé sét kö ve tõ en nem lé te sít, nem tart fenn
a b) pont sze rint ha zai mun ka vi szonyt.

4. §

(1) A 3. § b) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség több 
rész let ben is tel je sít he tõ.

(2) Amennyi ben a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall -
ga tó a hall ga tói jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa alatt a ma gyar
ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zé sé ben fi nan szí -
ro zá si for mát vált, és ön költ sé ges for má ban foly tat ja a ta -
nul má nya it az adott kép zé sen, a 3. § b)–d) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé gek csak a ma gyar ál la mi (rész)ösz -
tön díj jal tá mo ga tott idõ szak ra vo nat ko zó an terhelik.

(3) A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról szó ló
tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély a 3. § b) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé get a szár ma zá si or szá gá ban is
tel je sít he ti.

(4) A hit éle ti kép zés ben részt ve võ ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön dí jas hall ga tót a 3. § b) és d) pont ja i ban fog lalt 
kö te le zett sé gek nem ter he lik.

(5) A ha zai mun ka vi szony idõ tar ta ma tel je sí té sé nek
szá mí tá sa kor a Ma gyar or szá gon ön kén tes ka to nai szol gá -
lat alap ján fenn ál ló, va la mint a szom szé dos ál la mok ban
élõ ma gya rok ról szó ló tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély
ese té ben a szár ma zá si or szá gá ban tel je sí tett, tár sa da lom -
biz to sí tá si jog vi szonyt ered mé nye zõ mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szonyt két sze res mér ték ben kell fi gye lem be
venni.

(6) Az e ren de let ben meg ha tá ro zot ta kat al kal maz ni kell
az ön költ sé ges kép zés rõl ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga -
tott kép zés re át so rolt, va la mint a ma gyar ál la mi (rész)ösz -
tön díj jal tá mo ga tott kép zés re át vé tel alap ján hall ga tói jog -
vi szonyt lé te sí tõ hall ga tó ra is.

(7) Ha a hall ga tó pár hu za mos kép zés ben foly tat ja ta nul -
má nya it, vagy egy mást kö ve tõ en több ok le ve let sze rez,
a 3. § b) és d) pont ja sze rin ti kö te le zett sé get az el sõ ok le vél 
meg szer zé sé nek idõ pont já tól kell szá mí ta ni, és kép zé sen -
ként tel je sí te ni kell.

(8) A 3. § a) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség
a szak vál tást nem kor lá toz za. Szak vál tás ese tén a szer zõ -
dés tel je sí té se szem pont já ból az újabb szak kép zé si ide je
irány adó.
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5. §

(1) A hall ga tói szer zõ dés alap ján a Ma gyar Ál lam kö -
teles:

a) a hall ga tó ál tal az adott kép zés ben igény be vett tá mo -
ga tá si idõ alatt, de leg fel jebb a hall ga tói jog vi szo nyá nak
meg szû né sé ig a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó -
ra te kin tet tel biz to sí ta ni a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek
a hall ga tó ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott
kép zé sé nek költ sé ge it (a to váb bi ak ban: ál la mi ösz tön díj),

b) fog lal koz ta tás po li ti kai esz köz rend sze ré re tá masz -
kod va tö re ked ni ar ra, hogy a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön -
dí jas hall ga tó szá má ra a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal
tá mo ga tott kép zés be fe je zé sét kö ve tõ en meg fe le lõ mun ka -
le he tõ sé get biz to sít son.

(2) Az ál la mi ösz tön díj mér té ke az adott fel sõ ok ta tá si
in téz mény ben a hall ga tó ál tal ma gyar ál la mi (rész)ösz tön -
díj jal tá mo ga tott for má ban igény be vett ak tív fél évek re –
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ál tal – meg ál la pí tott ön költ sé gek
össze ge. E ren de let vo nat ko zá sá ban azon fél év mi nõ sül
ak tív fél év nek, amely re a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tó be je lent ke zett.

(3) A ma gyar ál la mi rész ösz tön dí jas hall ga tó ese té ben
az ál la mi ösz tön díj adott fél év re szá mí tott össze ge az azo -
nos kép zé sen ta nul má nyo kat foly ta tó ma gyar ál la mi ösz -
tön dí jas hall ga tó ugyan azon fél évé re meg ál la pí tott ál la mi
ösz tön dí já nak öt ven szá za lé ka.

(4) Amennyi ben a hall ga tó olyan kép zé sen foly tat ta nul -
má nyo kat ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott for -
má ban, me lyet az adott in téz mény ön költ sé ges for má ban
nem in dí tott, a (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mí tá so -
kat az adott kép zés re más in téz mé nyek ben meg ál la pí tott
ön költ sé gek kö zül a leg ala cso nyabb fi gye lem be vé te lé vel
kell el vé gez ni.

6. §

(1) A hall ga tói szer zõ dés tar tal maz za a 3–5. §-ban fog -
lalt fel té te le ket.

(2) Az ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zés re be -
so rolt je lent ke zõ nek az Ok ta tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban:
Hi va tal) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak
sza bá lya i ról szó ló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott be -
so ro lá si dön té sé ben tá jé koz tat ja az ál la mi (rész)ösz tön díj -
jal tá mo ga tott kép zés hez kö tõ dõ hall ga tói jog vi szony lé te -
sí té sé nek fel té te le i rõl, és egy ide jû leg meg kül di az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott fel té te le ket és a be so rolt je lent ke zõ
ada ta it tar tal ma zó szer zõ dés ter ve ze tet.

(3) A hall ga tói szer zõ dés kö tés a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be tör té nõ be i rat ko zá si el já rás ré sze.

(4) A hall ga tói szer zõ dést a fel vé telt nyert je lent ke zõ vel 
a Ma gyar Ál lam ne vé ben a Hi va tal kö ti meg.

(5) A ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó az ál ta la
alá írt hall ga tói szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát nyolc na -
pon be lül kö te les meg kül de ni a Hi va tal szá má ra.

7. §

(1) A hall ga tói szer zõ dés alá írá sá val a fel vé telt nyert je -
lent ke zõ hoz zá já rul ah hoz, hogy azon fel sõ ok ta tá si in téz -
mény, mellyel a fel vé telt nyert je lent ke zõ hall ga tói jog vi -
szonyt lé te sít, az alá írt hall ga tói szer zõ dés egy ere de ti pél -
dá nyát meg õriz ze, va la mint az ab ban fog lalt ada to kat
a hall ga tói jog vi szo nya fenn ál lá sa alatt ke zel je.

(2) A hall ga tói szer zõ dés alá írá sá val a fel vé telt nyert je -
lent ke zõ vál lal ja, hogy a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ada -
to kat, va la mint a hall ga tói szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek nyo mon kö ve té se, el len õr -
zé se ér de ké ben szük sé ges ada to kat a HI va tal szá má ra
a hall ga tói szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don szol gál tat -
ja, va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy a Hi va tal a ma gyar ál -
la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zé sé vel és a fog lal -
koz ta tá si út já val össze füg gõ sze mé lyes és jog vi szo nyá ra
vo nat ko zó ada ta it a szer zõ dés meg szû né sé ig kezelje.

(3) A hall ga tói szer zõ dés alá írá sá val a fel vé telt nyert je -
lent ke zõ hoz zá já rul ah hoz, hogy amennyi ben nem szol gál -
tat ja a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat, vagy azok
el len õr zé se szük sé ges sé vá lik, a Hi va tal a hall ga tói szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek nyo -
mon kö ve té se, el len õr zé se ér de ké ben a sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tás köz pon ti szer vé tõl, a mun ka ügyi köz -
pon tok tól és ki ren delt sé gek tõl, a Ma gyar Ál lam kincs tár -
tól, az or szá gos egész ség biz to sí tá si szerv tõl, a nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tó ság szer vé tõl, az adó ha tó ság tól, va la mint
a la kó he lye sze rin ti he lyi ön kor mány za tok tól be sze rez ze
a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó ra vo nat ko zó
alábbi adatokat:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok,
b) lak cím re (la kó hely és tar tóz ko dá si hely) vo nat ko zó

adat,
c) a ha zai mun ka vi szony(ok) lé te sí té sé re és idõ tar ta má -

ra vo nat ko zó adat,
d) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek

el lá tá sá ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõ -
ként nyil ván tar tás ba vé tel re, va la mint ál lás ke re sõ ként el -
töl tött idõ tar tam ra vo nat ko zó adat,

e) ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély re jo go sult ság ra, va la -
mint en nek idõ tar ta má ra vo nat ko zó adat,

f) gyer mek gon do zá si se gély re jo go sult ság ra, va la mint
en nek idõ tar ta má ra vo nat ko zó adat,

g) gyer mek gon do zá si díj ra jo go sult ság ra, va la mint en -
nek idõ tar ta má ra vo nat ko zó adat,

h) meg vál to zott mun ka ké pes ség re, va la mint en nek idõ -
tar ta má ra vo nat ko zó adat,

i) a nyug díj kor ha tár el éré sé re vo nat ko zó idõ pont.
(4) A hall ga tói szer zõ dés alá írá sá val a fel vé telt nyert je -

lent ke zõ hoz zá já rul ah hoz, hogy a Hi va tal az e ren de let ben 
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meg ha tá ro zott jo ga i nak ér vé nye sí té se és kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té se so rán elekt ro ni kus úton is tart has sa a kap -
cso la tot ve le.

8. §

(1) A hall ga tói szer zõ dés ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.
(2) A hall ga tói szer zõ dés meg szû nik, amennyi ben a ma -

gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó szer zõ dé ses kö te le -
zett sé gét tel je sí tet te vagy an nak tel je sí té se alól e ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint men te sült.

9. §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény gon dos ko dik
a) a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó ja vo nat ko -

zá sá ban az alá írt hall ga tói szer zõ dés egy pél dá nyá nak át -
vé te lé rõl, a hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sa alat ti meg õr zé -
sé rõl,

b) az ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott kép zés hez kö -
tõ dõ hall ga tói jog vi szony lé te sí té se té nyé nek, va la mint
az ok le vél meg szer zé se idõ pont já nak a ta nul má nyi ad mi -
niszt rá ci ós nyil ván tar tás ban tör té nõ rög zí té sé rõl,

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott ada tok nak a Hi va tal ré -
szé re tör té nõ szol gál ta tá sá ról.

10. §

A Hi va tal a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó
vo nat ko zá sá ban nyil ván tart ja

a) a meg kö tött hall ga tói szer zõ dé se ket és az azok ban
fog lalt ada to kat,

b) a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó min den
meg kez dett, ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo ga tott
kép zé sé re vo nat ko zó an

ba) az adott kép zés el vég zé sé hez igény be vett ak tív fél -
évek szá mát és az adott fél évek re meg ál la pí tott ön költ sé -
get,

bb) a ta nul má nyok meg kez dé sé nek és az ok le vél meg -
szer zé sé nek idõ pont ját,

c) az igény be vett ál la mi ösz tön díj nak az adott fél év le -
zá rá sát kö ve tõ, ak tu á lis össze gét.

11. §

(1) A Hi va tal a nyil ván tar tá sa alap ján a ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön dí jas hall ga tó val éven te köz li az ál ta la igény -
be vett ál la mi ösz tön díj ak tu á lis össze gét.

(2) A Hi va tal a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo -
ga tott kép zés be fe je zé sé nek, vagy ha a ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön dí jas hall ga tó az adott kép zést nem fe je zi be,
a hall ga tói jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont já tól szá mí -

tott hat van na pon be lül köz li a volt ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön dí jas hall ga tó val az adott kép zé sen ál ta la
igény be vett ál la mi ösz tön díj tel jes össze gét. E ren de let al -
kal ma zá sá ban a kép zés be fe je zé sé nek idõ pont ja az adott
kép zés ben a vég bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nak napja.

12. §

(1) A Hi va tal a hall ga tói szer zõ dés ha tá lya alatt nyo mon 
kö ve ti a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó fog -
lal koz ta tá si út ját.

(2) A Hi va tal a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön díj jal tá mo -
ga tott kép zés be fe je zé sé nek vagy a hall ga tói jog vi szony
meg szû né sé nek idõ pont já tól éven te köz li a volt ma gyar ál -
la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó val a hall ga tói szer zõ dés -
ben vál lalt kö te le zett ség alap ján az ál la mi ösz tön díj össze -
gét vagy ab ból a még hát ra lé võ részt.

13. §

Az ok le vél szer zés és a ha zai mun ka vi szony nyil ván tar -
tá sá val, az ál la mi ösz tön díj utó la gos vissza té rí té si kö te le -
zett sé gé vel és a men tes sé gek meg ál la pí tá sá val kap cso la -
tos fel ada to kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál -
ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló tör vény al kal ma zá sá val
el sõ fo kon a Hi va tal, má sod fo kon az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter látja el.

14. §

A ha zai mun ka vi szony idõ tar ta má ba be le szá mít
a) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer mek gon do -

zá si se gély és a gyer mek gon do zá si díj fo lyó sí tá sá nak idõ -
tar ta ma,

b) az az idõ szak, amely alatt a volt ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön dí jas hall ga tó a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló tör vény ben meg ha -
tá ro zott ál lás ke re sõ és já ra dék ra jo go sult.

15. §

(1) Men te sül a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tó a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let 3. § a) és
c) pont ja alap ján vál lalt kö te le zett ség alól, ha há rom gyer -
me ket szül.

(2) Men te sül a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tó a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let 3. § c) pont ja
alap ján vál lalt kö te le zett ség alól, ha hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû.

(3) Men te sül a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tó a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let 3. § d) pont ja
alap ján vál lalt kö te le zett ség egy ré sze alól, ha a vissza fi ze -

5. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 449



té si idõ szak alatt e ren de let sze rin ti ha zai mun ka vi szonyt
lé te sít, tart fenn an nak idõ tar ta má val ará nyo san.

16. §

(1) A Hi va tal a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tó ké rel mé re a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let 3. §
a) pont ja alap ján vál lalt kö te le zett ség tel je sí té sé nek fel füg -
gesz té sét en ge dé lyez he ti

a) a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta -
nul má nyok ra,

b) nyelv vizs ga-bi zo nyít vány meg szer zé se ér de ké ben
fel nõtt kép zés ben foly ta tott ta nul má nyok ra

te kin tet tel.

(2) A szü ne te lés leg fel jebb két al ka lom mal, össze sen
leg fel jebb két év idõ tar tam ra en ge dé lyez he tõ, fel té ve,
hogy a ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó iga zol ja,
hogy 

a) a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény és a kül föl dön
foly ta tott ta nul má nyok az adott ál lam jo ga sze rint fel sõ ok -
ta tá si in téz mény nek és fel sõ fo kú kép zés nek szá mí ta nak,

b) az ok le vél ki adá sá hoz szük sé ges nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vány meg szer zé se ér de ké ben foly ta tott ta nul má nya it
fel nõtt kép zé si jog vi szony ban vég zi.

(3) A Hi va tal a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tót, ké rel mé re a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let
3. § c) pont ja alap ján vál lalt kö te le zett ség tel je sí té se alól
men te sít he ti, ha a hall ga tó e ren de let sze rin ti ha zai mun ka -
vi szonyt lé te sít és az el nem vég zett szak ra irány adó kép -
zé si idõ két sze re sé nek meg fe le lõ idõ tar tam ban fenn tart ja.

17. §

(1) A Hi va tal a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tót, ké rel mé re a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let
3. § a) pont ja alap ján vál lalt kö te le zett ség alól men te sít he -
ti, ha a hall ga tó az ok le ve lét tar tós be teg sé ge, bal ese te,
szü lés mi att nem ké pes meg sze rez ni.

(2) A Hi va tal a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas
hall ga tót, ké rel mé re a hall ga tói szer zõ dés ben e ren de let
3. § b)–d) pont jai alap ján vál lalt kö te le zett ség vagy an nak
egy ré sze tel je sí té se alól men te sít he ti, ha a hall ga tó a kö te -
le zett sé gét

a) meg vál to zott mun ka ké pes sé gé re te kin tet tel,

b) tar tós be teg sé ge, bal ese te, szü lés,

c) ket tõ vagy több gyer mek ne ve lé sé re te kin tet tel

nem ké pes tel je sí te ni.

(3) A (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ked vez -
ményt a Hi va tal ugyan azon gyer me kek re te kin tet tel csak
az egyik szü lõ szá má ra en ge dé lyez he ti.

18. §

(1) Amennyi ben a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a volt ma -
gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó vissza té rí té si kö te -
le zett sé ge fenn áll, er rõl ha tá ro za tot hoz. A vissza té rí ten dõ
ál la mi ösz tön díj össze gét a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét 
kö ve tõ har min ca dik na pig kell meg fi zet ni (ese dé kes ség).

(2) A (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro zat nak –
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló tör vény ál tal elõ írt kö te le zõ tar tal mi ele -
me ken kí vül – tar tal maz nia kell

a) a vissza té rí ten dõ ál la mi ösz tön díj össze gét, an nak ki -
szá mí tá si mód já val együtt,

b) a rész let fi ze tés fel té te le i re és a rész let fi ze tés ké rel me -
zé sé nek mód já ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást,

c) az igény ér vé nye sí té sé nek mód já ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást.

(3) Az ál la mi ösz tön díj vagy an nak egy ré sze vissza té rí -
té sét a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tót fog -
lal koz ta tó mun kál ta tó vagy más sze mély – a Hi va tal hoz
in té zett nyi lat ko zat be nyúj tá sá val – át vál lal hat ja.

(4) Az e ren de let sze rin ti vissza té rí té si kö te le zett ség
sze mély hez kö tõ dõ kö te le zett ség, mely nem ter he li a ha -
gya té kot.

19. §

A volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó ké rel -
mé re a Hi va tal

a) öt mil lió fo rint alat ti össze gû ál la mi ösz tön díj vissza -
té rí té si kö te le zett sé ge ese tén leg fel jebb tíz év re szó ló,

b) öt mil lió fo rint fe let ti össze gû ál la mi ösz tön díj vissza -
té rí té si kö te le zett sé ge ese tén leg fel jebb ti zen öt év re szó ló

rész let fi ze tést en ge dé lyez het.

20. §

(1) A Hi va tal a vissza té rí té si kö te le zett ség össze gét
meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tot a Ma gyar Ál la mot meg il -
le tõ igény ér vé nye sí té sé hez szük sé ges ada tok kal együtt
meg kül di az ál la mi adó ha tó ság nak a vissza té rí ten dõ
összeg be haj tá sa ér de ké ben, ha a jog erõ sen meg ál la pí tott
vissza té rí té si kö te le zett sé get a volt ma gyar ál la mi
(rész)ösz tön dí jas hall ga tó, vagy a 18. § (3) be kez dé se sze -
rint azt tõ le át vál la ló sze mély az át vál lalt összeg erejéig

a) ha tár idõ re nem tel je sí ti, és
b) a volt ma gyar ál la mi (rész)ösz tön dí jas hall ga tó rész -

let fi ze té si vagy e ren de let ben meg ha tá ro zott más ké rel met
nem ter jesz tett elõ, vagy az e ké rel mek tár gyá ban ho zott
jog erõs dön tés ben fog lal tak nak ha tár idõ re nem tesz ele get.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság a vissza té rí té si kö te le zett ség
ér vé nye sí té sé re foly ta tott vég re haj tá si el já rá sá ban a vég re -
haj tá si jo got az in gat lan-nyil ván tar tás ba a Ma gyar Ál lam
ja vá ra je gyez te ti be.
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21. §

A 3. § c)–d) pont ja alap ján tel je sí tett be fi ze tés a köz -
ponti költ ség ve tés be vé te lét ké pe zi.

22. §

E ren de let 2012. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

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

A Kormány 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú

és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153. § (1) be kez dés 20. pont já ban, az
1. § te kin te té ben a nem ze ti fel sõ ok ta tás ról szó ló 2011. évi
CCIV. tör vény 110. § (1) be kez dés 20. pont já ban, a 4. § te -
kin te té ben a nem ze ti fel sõ ok ta tás ról szó ló 2011. évi
CCIV. tör vény 110. § (1) be kez dés 23. pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Alap tör vény 15. cikk (3) be kez -
dés ben meg ál la pí tott feladatkörében eljárva a követ -
kezõket rendeli el:

1. §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos cé lú
és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról
szó ló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
R.) 2. §-a a kö vet ke zõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban – a nem ze ti fel sõ ok ta -
tás ról szó ló 2011. évi CCIV. tör vény 46. § (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mér ték fi gye lem be vé te lé vel – ugyan -
csak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál la mi lag tá mo ga tott
hall ga tó i nak te kin ten dõ a ma gyar ál la mi ösz tön dí jas
illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgató.”

2. §

Az R. 4. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) A fel sõ ok ta tá si tör vény 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott szá mí tá si alap össze ge – fi gye lem mel a fel -

sõ ok ta tá si tör vény 163/A. §-ának ren del ke zé se i re –
a 2012-es költségvetési évben 230 000 Ft.”

3. §

Az R. 6. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 2012. évi
fenn tar tói tá mo ga tá sá nak meg ha tá ro zá sa az elõ zõ évi
összeg alap ján, bá zis jelleggel történik.”

4. §

Az R. a kö vet ke zõ 9/A. §-sal egé szül ki:
„9/A. § A fel sõ ok ta tá si in téz mény a ma gyar ál la mi ösz -

tön dí jas és ma gyar ál la mi rész ösz tön dí jas hall ga tók kal kö -
ten dõ hall ga tói szer zõ dés rõl szó ló kor mány ren de let 4. §
(2) be kez dé se sze rin ti össze get a 2. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott keretek között állapíthatja meg.”

5. §

Az R. 10. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) E ren de let nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si,
tu do má nyos cé lú és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ
fi nan szí ro zá sá ról szó ló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról szó ló 3/2012. (I. 23.) Korm. ren de let tel
meg ál la pí tott 4. § (3) be kez dé sét, 6. § (1) be kez dé sét,
9/A. §-át, 1–2. mellékletét 2012. január 1-jétõl kell
alkalmazni.”

6. §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

7. §

Az R. az e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti 2. mel lék let tel
egé szül ki.

8. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba. E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát
veszti.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. mel lé ket a 3/2012. (I. 23.) Korm. ren de let hez
„1. mel lék let az 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let hez

Kép zé si és tu do má nyos cé lú nor ma tí vák (E Ft/fõ/év)

Megnevezés Képzési normatívák
Tudományos

normatívákSzakok, képzési területek Doktori
Mester képzés

(MA, MSc)

Alapképzés

(BA, BSc)
Osztatlan Egyetemi Fõiskolai

or vos, fog or vos, ál lat or vos 720 720

gyógy sze rész 679 679

épí tész, épí tõ mû vész 449 449

jo gász 299 299

mes ter ta nár 605

mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ 940 518 679 679 518

egész ség ügyi 605 518 679 518

re pü lõ mér nö ki 518 518

ag rár, mû sza ki, ter mé szet-tu do má nyi, in for ma ti ka, 
sport tu do má nyi, nem ze ti sé gi, szo ci á lis, pszi cho ló gia

605 345 449 449 345

gyógy pe da gó gus, kon duk tor 605 518 518 518

gaz da sá gi, jo gi-igaz ga tá si, böl csész, 
tár sa da lom tu do má nyi

405 230 230 210

ta ní tó-óvó 230 210

hit éle ti 405 230 323 230 210

tel jes mun ka idõs ok ta tók 1300

szá mí tott ku ta tók 1300

mi nõ sí tett tel jes mun ka idõs ok ta tók 1700

fo ko za tot szer zet tek 1300

oda ítélt fo ko za tok 600

ál la mi lag tá mo ga tott dok to ran du szok

társ.tud. böl csész, mû vé sze ti 650 500

term.tud., mû sza ki, mû vé sze ti DLA 975 900

fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók után já ró ki egé szí tõ 
tá mo ga tás normatívája
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2. mel lé ket a 3/2012. (I. 23.) Korm. ren de let hez
„2. mel lék let az 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let hez

Az egyes kép zé si te rü le tek irány mu ta tó kép zé si költ ség ke re tei (E Ft/fõ/év)

 Képzési terület/képzési ág

Költségkeretek

alapképzés
mesterképzés

(osztatlan)

-tól -ig -tól -ig

A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS   

 1. AGRÁR    

1  ag rár mû sza ki 350 500 610 800

2  élel mi szer- és ker tész mér nö ki 350 500 610 800

3  gaz da sá gi-vi dék fej lesz té si és in for ma ti kus ag rár mérnöki 350 500 610 800

4  kör nye zet gaz dál ko dá si és ter mé szet vé de le mi mérnöki 350 500 610 800

5  me zõ gaz da sá gi 350 500 610 800

 2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY    

6  ma gyar 230 400 450 600

7  mo dern fi lo ló gia 230 400 450 600

8  óko ri és ke le ti fi lo ló gia 230 400 450 600

9  pe da gó gia-pszi cho ló gia (pszi cho ló gia szak nélkül) 230 400 450 600

10  pszi cho ló gia szak 450 600 650 800

11  sza bad böl csé szet 230 400 450 600

12  tör té ne lem 230 400 450 600

 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK    

13  köz gaz da sá gi 350 500 450 700

14  üz le ti 300 700 500 800

 4. INFORMATIKA    

15  in for ma ti kai 360 600 650 850

 5. JOGI    

16  igaz ság ügyi, mun ka jo gi 240 400 450 650

 6. MÛSZAKI    

17  mû sza ki kép zé si ágak 350 650 610 800

 7. MÛVÉSZET    

18  mû vé sze ti kép zé si ágak 600 1600 700 1900
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 Képzési terület/képzési ág

Költségkeretek

alapképzés
mesterképzés

(osztatlan)

-tól -ig -tól -ig

 8. MÛVÉSZETKÖZVETÍTÉS    

19  mû vé szet köz ve tí tés kép zé si ágak 550 700 – –

 9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY    

20  egész ség tu do má nyi 500 600 600 800

 10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS    

21  gyógy pe da gó gus 500 550 650 750

22  óvo da pe da gó gus, ta ní tó 230 400 – –

23 ta nár – – 600 800

 11. SPORTTUDOMÁNY    

24  sport 350 450 610 800

25  test kul tú ra 350 450 610 800

 12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY    

26  po li ti ka tu do mány 300 600 450 800

27  tár sa da lom is me ret 300 600 450 800

28  szo ci á lis 300 450 600 800

 13. TERMÉSZETTUDOMÁNY    

29  ter mé szet tu do má nyi kép zé si ágak 350 600 610 800

B) OSZTATLAN KÉPZÉS   

 1. AGRÁR    

30  ál lat or vos tu do má nyi  – 2000 2400

31  er dõ mér nö ki  – 450 500

 5. JOGI    

32  jo gász   300 700

 6. MÛSZAKI    

33  épí tész mér nö ki  – 650 800

 7. MÛVÉSZETI    

34  épí tõ mû vész  – – –

35  mû vé sze ti ágak  – 1000 1900

 9. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY    

36  or vos, fog or vos  – 1900 2700

37  gyógy sze rész  – 1500 1600
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HATÁROZATOK

A Kormány 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozata

a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101. § (1) be kez dés b) pont ja alapján

1. 2012-ben az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám ke re tet (fel sõ fo kú szak kép zés re, alap kép zés re, il let ve egy sé ges,
osz tat lan kép zés re fel ve he tõ, ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói lét szám ke re tet) – be le ért ve a köz igaz ga tá si, a ren dé sze ti és
a ka to nai fel sõ ok ta tást – 33 070 (+1017) tel jes és (+15 550) rész le ges tá mo ga tás ban részesülõ létszámban határozza
meg, az alábbiak szerint:

Képzési szint, képzési terület
Teljes támogatásban

részesülõk létszáma

Részleges támogatásban

részesülõk létszáma

fõ

a) a fel sõ fo kú szak kép zés re fel ve he tõ hall ga tók létszáma 3 500

b) alap kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma 27 150
 +1 017*

(+15 550)

eb bõl

ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 1 300 (+100)

böl csé szet tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 2 700

gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   250

in for ma ti ka kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 3 600 (+4 600)

köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hallgatók száma

1 017

igaz ság ügyi, mun ka ügyi sza kok ra fel ve he tõ hall ga tók száma   200

mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szám 8 160 (+7 600)

or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók
száma

2 800 (+100)

pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 1 600

sport tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   450

tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 1 000

ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 4 000 (+3 150)

mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   740

mû vé szet köz ve tí tés kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   350

c) egy sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ hall ga tók létszáma 2 420

eb bõl

ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   160

jo gász szak ra fel ve he tõ hall ga tók száma   100

mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   200

or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók
száma

1 800

mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma   160

*/ A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men fel ve he tõ létszám.
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d) az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám ke ret leg fel -
jebb 10%-a – az a)–c) pont sze rin ti ke ret szám ré sze ként –
a rész idõs (es ti, le ve le zõ) kép zés ke re te, ame lyet fog lal -
koz ta tá si, át kép zé si igé nye ket fi gye lem be vé ve kell biz to -
sí ta ni,

e) a hit éle ti alap kép zés re vagy egy sé ges, osz tat lan kép -
zés re fel ve he tõ hall ga tók szá mát, az egy há zak kal és fe le -
ke ze tek kel meg kö tött nem zet kö zi és kor mány za ti meg ál -
la po dá sok sze rint kell meg ál la pí ta ni.

2. a) A Kor mány a 2012-ben ál la mi lag tá mo ga tott mes -
ter kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 19 600 fõ ben
ha tá roz za meg az zal, hogy a hit éle ti mes ter kép zés re fel ve -
he tõ hall ga tók szá mát az egy há zak kal és a fe le ke ze tek kel
meg kö tött nem zet kö zi meg ál la po dá sok sze rint kell meg ál -
la pí ta ni, és a hit éle ti mes ter kép zés re az alap kép zés sel
meg egye zõ szá mú hall ga tó ve he tõ fel.

b) A Kor mány a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai kép -
zé si te rü le ten mes ter kép zés re fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga -
tott hall ga tók lét szá mát 500 fõ ben ha tá roz za meg.

3. A Kor mány a 2012-ben ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri
kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 1300 fõ ben ha tá -
roz za meg az zal, hogy a böl csé szet tu do má nyok, a hit tu do -
mány, a tár sa da lom tu do má nyok tu do mány te rü le té re fel ve -
he tõ hall ga tók lét szá ma leg fel jebb 430 fõ, míg az ag rár tu -
do má nyok, a mû sza ki tu do má nyok, az or vos tu do má nyok,
a ter mé szet tu do má nyok és a mû vé sze tek tu do mány te rü le -
tek re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma leg alább 870 fõ le het.

4. Az alap kép zés, il let ve az egy sé ges, osz tat lan kép zés
ese té ben a pont ha tá rok meg ál la pí tá sá nak függ vé nyé ben,
to váb bá a két ol da lú egyez mé nyek, va la mint a ked vez -
mény tör vény alap ján tá mo ga tott kép zés re fel ve he tõ hall -
ga tók ra te kin tet tel, leg fel jebb a kép zé si te rü le ten kén ti ke -
ret szá mok 5%-os túl lé pé sét en ge dé lye zi úgy, hogy az
össz lét szám nem lép he tõ túl.

5. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert – hogy a nem zet gaz da sá gi és a nem ze ti erõ for -
rás mi nisz ter be vo ná sá val – dol goz za ki az ön költ sé ges
kép zés ben fel sõ fo kú vég zett sé get és jo gi, vagy gaz da ság -
tu do má nyok kép zé si te rü le ten, il let ve jo gász sza kon szak -
kép zett sé get szer zett, a ma gyar ál lam ál tal fog lal koz tat ni
kí vánt sze mé lyek kép zé si költ sé ge meg vál tá sá nak, át vál -
la lá sá nak fel té tel rend sze rét.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ha tár idõ: 2012. szep tem ber 1.

Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozata
a Magyar Történelmi Film Közalapítvány

megszüntetésérõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/E. §-a, az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. §-a, va la mint a
Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala pít vá -
nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl szó ló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl szó ló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat 4.
pont ja alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1.  A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. § (4) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Tör té nel mi Film Köz ala -
pít vány (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét,
a köz fel adat más szer ve ze ti ke re tek kö zött tör té nõ ha té ko -
nyabb el lá tá sa ér de ké ben.

2. A Kor mány

a) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert és a köz igaz -
ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy az Ala pí tó ne vé ben
ké rel mez ze a Fõ vá ro si Tör vény szék nél a Köz ala pít vány
meg szün te té sét, kér je ké rel mé nek so ron kí vü li el bí rá lá sát,
to váb bá a meg szün te tés kap csán fel me rü lõ kér dé sek ben az 
Ala pí tó ne vé ben el jár jon, és az en nek ér de ké ben szük -
séges in téz ke dé se ket meg te gye;

b) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert va gyon el szá -
mo ló, könyv vizs gá ló, va la mint az át adás-át vé te li el já rás -
ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki je lö lé sé re;

c) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala pít vány fel -
ada ta it a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um lás sa el, és fel -
hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy te gye meg az en -
nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket;

d) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy gon dos -
kod jon ar ról, hogy a Köz ala pít vány meg szû né se nap já val
mint mér leg for du ló nap pal el ké szí tés re ke rül jön a Köz ala -
pít vány nak a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer -
ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett -
sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
ren de let 6. §-a sze rin ti be szá mo ló ja.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3.  A meg szû nést kö ve tõ en a Köz ala pít vány va gyo ná -
nak szám ba vé te lé re és a hi te le zõk ki elé gí té sé re – a Köz -
ala pít vány va gyo na ér té ke ere jé ig –, va la mint a meg szû nõ
Köz ala pít vány ira ta i nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé -
sé re a Kor mány a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert je lö li ki.
A Köz ala pít vány hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt
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va gyo nát – ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat is – a Kor -
mány a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ra for -
dít ja, amely va gyont a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
egyéb be vé tel ként szá mol ja el, és kö te les azt a 2. pont
c) al pont ja sze rin ti fel ada tok ra for dí ta ni. A Kor mány
egyet ért az zal, hogy a Köz ala pít vány tu laj do ná ban ál ló
film al ko tá so kat az Ala pí tó ne vé ben a nem ze ti erõ for rás
mi nisz ter a Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí vum és Film -
in té zet tá mo ga tá sá ra for dít ja.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ha tár idõ: a Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét kö ve tõ en azon nal

4.  A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy a meg szün te tés re ke rü lõ Köz ala pít vány nál meg õr zés 
cél já ból el he lye zett film al ko tá sok to váb bi el he lye zé sé rõl
a Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí vum és Film in té ze ten
ke resz tül gon dos kod jon.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

5.  A Kor mány fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 3. pont ban
fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got köz le mény ben
tá jé koz tas sa.

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Ha tár idõ: a Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét kö ve tõ en azon nal

6.  Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök

A miniszterelnök 4/2012. (I. 16.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés b) pont ja alap ján – a nem ze ti erõ for rás
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –  

dr. Bi ró Mik lóst,
dr. Gács Ivánt,
dr. Kirch ner Ist vánt,
dr. Maj té nyi Györ gyöt

 
– 2012. ja nu ár 15-ei ha tállyal – 

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem.

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

A miniszterelnök 9/2012. (I. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének

megállapításáról

Meg ál la pí tom, hogy 

dr. Dux Lász ló nak, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
he lyet tes ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa a kor mány tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi LVIII. tör vény 50. § (1)
be kez dé se alap ján történõ lemondására tekintettel 

– 2012. ja nu ár 28-ai ha tállyal –

meg szûnt.

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



KÖZLEMÉNYEK

NEFMI köz le mény
a Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj

in téz mé nyi ösz tön díj ré szé rõl

A Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj ról ren del ke zõ, a fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tók jut -
ta tá sa i ról és az ál ta luk fi ze ten dõ egyes té rí té sek rõl szó ló 51/2007. (III. 26.) Korm. ren de let 18. § (5) be kez dé se alap ján a
Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj in téz mé nyi ösz tön díj ré szé nek havi egy fõre jutó legnagyobb
összege a 2012. évben 5000 forint.

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

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi, ok ta tói és egyéb ál lás he lyének 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 a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal -
koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pá lyá za tot hir det a
NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR
Pe da gó gus kép zõ In té ze té be
fõ is ko lai ta ná ri ál lás be töl té sé re

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.
Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.
Mun ka vég zés he lye: Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la Bács-Kis kun me gye, Ba ja, Sze ge di út 2.

A fõ is ko lai ta nár fel ada ta:
– az in té zet fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó szak mai törzs tár gyak – kü lö nö sen gyer mek iro da lom, iro da lom tör té net, po é ti -

kai (po é ti ka tör té net) – ok ta tá sa, kutatása és fejlesztése,
– a tan tár gyak hoz kap cso ló dó szak te rü let ku ta tá sa, szak mai kap cso la tok ki épí té se, az el mé le ti és gya kor la ti ta pasz ta -

la tok ok ta tás ba történõ bevezetése,
– fi a tal ok ta tók ok ta tá si és tu do má nyos mun ká já nak irányítása,
– a fõ is ko lán fo lyó ku ta tá si és fej lesz té si pá lyá za tok ban va ló részvétel,
– a fõ is ko la tu do má nyos ki ad vá nya i nak szer kesz té se, saj tó alá rendezése.
Il let mény és jut ta tá sok: az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXXIII. tör vény ren del ke zé sei az irányadók.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
– szak irá nyú egye te mi vég zett ség, PhD fo ko zat – iro da lom tu do mány szak te rü let,
– elõ adá sok tar tá sá ra al kal mas ide gen nyelv-is me ret,
– leg alább 10 éves fel sõ ok ta tá si gya kor lat,
– meg kez dett ha bi li tá ci ós el já rás,
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– a pá lyá zó fe lel jen meg a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben és az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la ok ta tói
kö ve tel mény rend sze ré ben rög zí tett követelményeknek,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lék let ként csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– ed di gi ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé gét, tu do má nyos mun kák jegyzékét,
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat hi te les másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zat anya gá ba a fõ is ko la szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint a ki ne ve zés sel

kap cso lat ban vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zõ bi zott sá gok és testületek betekinthetnek.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: 2012. szep tem ber 1.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. áp ri lis 30.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. má jus 15.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: há rom pél dány ban, ki zá ró lag pos tai úton.
A pá lyá za tot az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la cí mé re Prof. dr. Maj dán Já nos ne vé re kér jük meg kül de ni (6500 Ba ja,

 Szegedi út 2.).
Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni: „PF 122-1/2012 pá lyá zat a Ne ve lés tu do má nyi Kar Pe da gó gus kép zõ In té zet fõ is ko lai

ta ná ri álláshelyére”.
A pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye: 
Ejf hon lap (www.ejf.hu)
Ok ta tá si Köz löny
NKI hon lap

Prof. Dr. Maj dán Já nos s. k.,
rek tor
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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

Ba da csony to maj Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
8258 Ba da csony to maj, 
Fõ út 14. 
Tel.: (87) 571-270 
Fax: (87) 471-289 

Pi pi tér Kö zös Fenn tar tá sú
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gus v., 5 év szgy., ma gyar
ál lam pol gár ság, pe da gó -
gus szak vizs ga, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li eljárás
lefolytatása. 

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: 2012. máj. 31.
Pe hi: 2012. júl. 20. 
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sa az elõ ze tes vé le -
mény nyil vá ní tá si el já rást kö -
ve tõ en, a pá lyá zók meg hall -
ga tá sa után, a fenn tar tó ön -
kor mány za tok kép vi se lõ-
tes tü le te i nek együt tes ülé sén
tör té nik. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, 
vp.: a pót lék alap 230%-a.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., is ko lai vég zett sé get iga -
zo ló om.. szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, adat vé del mi nyi lat ko zat,
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.
Pc.: Ba da csony to maj Vá ros
Ön kor mány zat
Pol gár mes te re
8258 Ba da csony to maj,
Fõ u. 14.
f.: Ba da csony to maj Vá ros
Ön kor mány zat jegy zõ je 
sze mé lye sen vagy telefonon.
Tel: (87) 571-270

Bánd Köz ség 
Ön kor mány za ta 
8443 Bánd, 
Pe tõ fi u. 60. 
Tel.: (88) 504-130 
Fax: (88) 504-132 

Né met Nem ze ti sé gi Óvo da 

Óvo da ve ze tõ 

Lf.: Bánd Köz ség 
Né met Nem ze ti sé gi 
Óvo dá já ban óvo da ve ze tõi
feladatok ellátása. 

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, né met nem ze -
ti sé gi óvo da pe da gó gu si
dip lo ma, né met nyelv tu -
dás, 10 év óvo da pe da gó -
gu si gya kor lat. 
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
v., né met nem ze ti sé gi
hagyomány ápolása iránti
elkötelezettség. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül. 
Pe hi: 2012. máj. 31. 
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., is ko lai vég zett sé get 
iga zo ló om., rész le tes 
szak mai ön. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban 
kell be nyúj ta ni. 
Pc: Bánd Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te re
8443 Bánd, Pe tõ fi u. 60.
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Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Ke rü let Új pest 
Ön kor mány za ta 
1041 Bu da pest, 
Ist ván út 14. 

Park Óvo da – Lak ko zó
Tag óvo da 
1048 Bu da pest, 
Kül sõ-Szi lá gyi út 46. 
1048 Bu da pest, 
Lak ko zó u. 3. 
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben 

Lf.: óvo da pe da gó gus ként
az ér vény ben lé võ jog sza -
bá lyok és alap do ku men tu -
mok elõ írá sai és aján lá sai
sze rin ti terv sze rû ne ve lõi
mun ka, va la mint a mun ká -
já val kap cso la tos ügy vi te li
te en dõk el lá tá sa. 
A rá bí zott gyer me kek tes ti, 
lel ki és szel le mi fej lõ dé sé -
nek elõ se gí té se. 
Ve ze tõ ként az in téz mény
tör vé nyes mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irányítása,
a pedagógiai program meg -
va ló su lá sá nak biz to sí tá sa,
az intézményi költségvetés
betartása, mun kál ta tói, 
ve ze tõi jo gok gya kor lá sa.

Vi o la Óvo da
1042 Bu da pest,
Vi o la u. 11–13.
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus
munkakörben

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gus szak ké pe sí tés, 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. 
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 köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be kinevezhetõ. 

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. máj. 31. 
A pá lyá zó kat az Ön kor mány -
zat pszi cho ló gi ai szak mai al -
kal mas sá gi vizs gá lat ra kül di,
va la mint a pá lyá za to kat az
Or szá gos Szak ér tõi Név jegy -
zék ben sze rep lõ szak ér tõ 
vé le mé nye zi.
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, ké pe -
sí tést iga zo ló ok ira tok, il let -
ve azok má so la ta, va la mint
az elõ írt szgy.-t iga zo ló om.,
b., amennyi ben a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár ta kor nem tölt
be er köl csi bi zo nyít vány hoz
kö tött mun ka kört, nyi lat ko -
zat a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
nyi lat ko za tot, hogy a pá lyá -
za ti anya gá ban fog lalt sze -
mé lyes ada tá 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, hogy a 
Köz mû ve lõ dé si és Ok ta tá si
Bi zott ság, vm. a Kép vi se lõ-
tes tü le ti ülés nyil vá nos sá gá -
hoz hoz zá já rul-e. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, a csa tolt 
mel lék le tek kel együtt kell
be nyúj ta ni. Az a pá lyá zat ér -
vé nyes, amely for ma i lag és
tar tal mi lag – a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár ta kor – meg fe lel 
a jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
és a pá lyá za ti ki írás nak. 
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
IV. Kerület Új pest 
Ön kor mány zat 
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Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Sze mély ügyi Osz tá lya 
1041 Bu da pest, 
Ist ván út 14. 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes honlap:
2012. febr. 6. 

Bu da pest Fõ vá ros 
XI. Ke rü let Új bu da 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1113 Bu da pest, 
Bocs kai út 39–41. 

Ezüst fe nyõ Óvo da 
1116 Bu da pest, 
Ezüst fe nyõ tér 1. 

Hét szín vi rág Óvo da 
1118 Bu da pest, 
Da y ka Gá bor u. 4. 

Moz go ló da Óvo da 
1119 Bu da pest, 
Lec ke u. 15–19. 

Nap su gár Óvo da 
1112 Bu da pest, 
Me nyecs ke u. 2. 

Pity pang Óvo da 
1118 Bu da pest, 
Csí ki-he gyek u. 11.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, 5 év re szól. 
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Pe hi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 90 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: 
a szol gá la ti idõ be szá mí tá sát
tar tal ma zó hi te les mun kál ta -
tói iga zo lás. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon és CD-n
kell be nyúj ta ni.
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XI. Ke rü let Új bu da Ön kor -
mány za ta, Oktatási és
Kulturális Osztály 
1113 Budapest, 
Zsombolyai u. 4. 

Ke len völ gyi Óvo da 
1116 Bu da pest, 
Kecs ke mé ti J. u. 11–15.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
nem ze ti sé gi óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év szgy.,
pedagógus szak vizs ga. 

Al só hegy Ut cai Óvo da 
1118 Bu da pest, 
Al só hegy u. 13-15. 

Csi cser gõ Óvo da 
1117 Bu da pest, 
Si ro ki u. 6.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év szgy., 
pe da gó gus szakvizsga. 
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Für kész Óvo da 
1117 Bu da pest, 
Bog dán fy u. 1/b. 

Gesz te nyés kert Óvo da 
1113 Bu da pest, 
Ba da cso nyi u. 20–22. 

Pa lán ták Óvo da 
1119 Bu da pest, 
Mérnök u. 42. 

Bu da pest Fõ vá ros 
XII. Ke rü let 
Hegy vi dé ki 
Ön kor mány zat 
1126 Bu da pest, 
Bö ször mé nyi út 23–25. 
Tel.: (1) 224-5942 
Fax: (1) 224-5941 

Sü ni Óvo dák 
1126 Bu da pest, 
Né met völ gyi út 29. 

Zug li ge ti Óvo da 
1125 Bu da pest, 
Za lai út 30-32 

Lf.: az óvo da 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 szerinti
feladatok ellátása. 

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. és szak kép zett ség,
leg alább 5 év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig,
5 év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 90 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:
vpr., szak mai ön., vég zett sé -
get iga zo ló hi te les om., b.,
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. 
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., f.: Bu da pest Fõ vá ros
XII. Ke rü let Hegy vi dé ki 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hivatala
Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda 
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
Tel.: 224-5940 
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Bu da pest Fõ vá ros 
XXI. Ke rü let 
Cse pel Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
1211 Bu da pest, 
Szent Imre tér 10. 

Gyer mek szi get Óvo dák 
1211 Bu da pest, 
Kos suth L. u. 140. 

Cso da kút Óvo da 
1211 Bu da pest, 
II. Rá kó czi F u. 110. 

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, el sõ sor ban: köz ok -
ta tás-ve ze tõi vagy óvo dai
me ne dzser vagy ve ze tõ
óvo da pe da gó gus v., 5 év
szgy., va gyon nyi lat ko zat-
té te li eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 5 év re szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
hon lap ján va ló köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: 2012. júl. 31. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., a pá lyá zat vé le mé -
nye zé sé ben és el bí rá lá sá ban
részt ve võk be te kin té si jo gá -
ra uta ló nyi lat ko za tot, to vább 
a ko ráb bi mun ka vi szony ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni. 
Pc.: Bu da pest Fõ vá ros 
XXI. Ke rü let 
Cse pel Ön kor mány za ta 
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si, 
If jú sá gi és Sport Ága zat
1212 Bu da pest, 
Baj csy-Zs. u. 59/A
1751 Budapest, Pf. 85. 
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap:
2012. febr. 10.

Gyál Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2360 Gyál, 
Kõ rö si út 54. 
Tel./fax: (29) 540-920 

Li li om Óvo da A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sé ben 
és a 18. § (1) be kez dé sé -
ben fel so rolt fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év szgy., 
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 
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A meg bí zás 2017. aug. 15-ig
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. 
Pe hi: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 60 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:
ön., szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get, szak mai kép -
zet sé get iga zo ló hi te les om.,
nyi lat ko za tot ar ról, hogy 
a pályázati anyagot az
eljárásban részt ve võk 
meg is mer he tik. 
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy ere de ti és két 
má so la ti pél dány ban, zárt 
bo rí ték ban, „Li li om Óvo da
ma ga sabb ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va  kell
be nyúj ta ni. 
Pc.: Gyál Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Kis tér sé gi, Ok ta tá si 
és In téz mény-fel ügye le ti
Iroda 
2360 Gyál,
Kõrösi út 54.

Ti sza cse ge Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4066 Ti sza cse ge, 
Kos suth u. 5. 
Tel.: (52) 588-400 
Fax: (52) 588-405 

Vá ro si Óvo da és Böl csõ de 
4066 Ti sza cse ge, 
Óvo da u. 3/a.

Lf.: az in téz mény ve ze tõ 
fe le lõs az óvo dai és böl -
csõ dei fel ada tok jog sza -
bály ban, ala pí tó ok irat ban,
bel sõ sza bály zat ban fog lal -
tak nak meg fe le lõ el lá tá sért, 
va la mint az in téz mény 
szá má ra jog sza bá lyok ban
elõírt kötelezettségek
teljesítéséért. 

Óvo da pe da gó gu si 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., az in téz -
mény ben óvo da 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 óvo -
da pe da gó gu si mun ka kör -
ben tör té nõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A meg bí zás 2017. júl. 31-ig
szól. 
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ köz zé té tel 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: a pá lyá za to kat 
Ti sza cse ge Vá ros Ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te
bí rál ja el. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók,  
vp.: a pót lék alap 200%-a. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get iga zo ló
om., 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., nyi lat ko zat, 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, nyi lat ko za tot,
hogy hoz zá já rul-e pá lyá za ta
nyil vá nos kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen va ló tár gya lá sá hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Vá ro si
Óvo da és Böl csõ de 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: Ti sza cse ge Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Jegy zõ je
4066 Ti sza cse ge,
Kos suth u. 5. 
f.: Fü ze si né Nagy Zi ta 
jegy zõ
Tel: (52) 588-400
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
Szo ci á lis Köz löny,
Ti sza cse ge Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
hon lap ja,
Ti sza cse ge Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
hirdetõtáblája.

Új szá szi Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da, Böl csõ de, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
Ne ve lé si Köz pont 
Igaz ga tó ja
5052 Új szász,
Kossuth út 13.

Vá ro si Óvo da
5052 Új szász,
Baj csy Zs. t 16.

Lf.: in téz mény egy ség-
ve ze tõi fel ada tok ellátása.

A Kö zokt.tv. 18. §:
bün tet len elõ élet,
Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben 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,
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett leg alább öt éves
szgy., peda gó gus szak -
vizs ga.
Elõny: peda gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, köz ok ta tás
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pe hi: 2012. máj.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a vo nat ko zó ren de -
le tek az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., az in téz -
mény egy ség-ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai prog ra -
mot, szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé se ket, om., b., hoz zá-
já ru ló nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá za tá ba a vé le mé -
nye zé si fo lya mat ban érin tet -
tek be te kint hes se nek.
Pc: Új szá szi Ne ve lé si 
Köz pont igaz ga tó ja
5052 Újszász,
Kossuth út 13.

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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Bá csal más Kis tér sé gi
Több cé lú Tár su lás
6430 Bá csal más,
Gr. Te le ki J. u. 4–8.

Bá csal más Kis tér sé gi
Több cé lú Tár su lás 
Ál ta lá nos Is ko lá ja 
és Alapfokú 

Kö zokt.tv. 18. § sze rint,
leg alább öt év fe let ti szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. febr. 4.
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Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mé nye
6430 Bá csal más,
Szt. Já nos u. 26.

Lf. intéz mény tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
ve ze tõi feladatok ellátása.

Pe hi: 2012. ápr. 4.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók,
vp.: 230 %
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., om., vpr.
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za ti adat bá zis -
ban sze rep lõ azo no sí tó 
szám mal: (180/2011.) 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Né meth Ba lázs 
tár su lá si el nök
6430 Bá csal más,
Gr. Te le ki u. 4–8.
f.: Pri ki dá no vics Antal
munkaszervezet vezetõ
Tel: (79) 541-210

Bu da ka lász Vá ros 
Ön kor mány za ta
2011 Bu da ka lász,
Pe tõ fi tér 1.
Tel: (26) 340-266
Fax: (26) 340-494
e-ma il:
polg hiv@bu da ka lasz.hu
We bol dal:
www.budakalasz.hu

Kós Ká roly 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont in téz mény ve ze tõ
és egy ben Fa lu ház in téz -
mény egy ség-ve ze tõ 
mun ka kör 
(ma ga sabb  ve ze tõ)

In téz mény egy sé gek:
Fa lu ház Mû ve lõ dé si Ház
Könyv tár
Ka lász Mû vé sze ti Is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény

Mun ka vég zés he lye:
2011 Bu da ka lász,
Szent end re út 9.

Köz mû ve lõ dé si 
szak irá nyú egye te mi 
vagy fõ is ko lai v., 
vagy nem szak irá nyú
egye te mi v. és fel sõ fo kú
szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs ga, leg alább öt év
köz mû ve lõ dé si szgy.,
Az 1/2000. (I.14.) NKÖM
ren de let sze rint akk re di tált 
ve ze té si-szer ve zé si, pénz -
ügyi-gaz da sá gi, ál lam ház -
tar tá si is me re te ket is nyúj -
tó köz mû ve lõ dé si in téz -
mény-ve ze tõ v..
Elv árt kom pe ten ci ák:
szín vo na las köz mû ve lõ-
dé si te vé keny ség, ki emel -
ke dõ kom mu ni ká ci ós 
és szer ve zõ ké pes ség,
át la gon fe lü li írá sos és
szó be li ki fe je zõ kész ség,
ki vá ló prob lé ma meg ol dó
és konf lik tus ke ze lé si 
ké pes ség, ter hel he tõ ség 
és jó mun ka bí rás, 
át la gon fe lü li ve ze tõi
kom pe ten ci ák.
Elõny: leg alább öt év 
ve ze tõi gya kor lat,
ki emel ke dõ szak irá nyú
szak mai vagy 

ÁEI: 2012. szept. 7.
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. 20.
Pe hi: 2012. jún. 28.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a vég re haj tá sá ra 
ki adott ren de let sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., mo ti -
vá ci ós le vél, vpr., hi te les
om., nyi lat ko zat (a pá lyá zó -
nak a sze mé lyes ada tok vé -
del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról szó ló
1992. évi LXI II. tör vény
alap ján nyi lat koz nia kell 
ar ról, hogy hoz zá já rul-e 
tel jes pá lyá za ti anya gá nak 
a vé le mé nye zõk és dön tés ho -
zók  ré szé re tör té nõ sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
és an nak nyil vá nos vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá -
hoz,. b., al kal ma zás esetén
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tu do má nyos te vé keny ség,
ide gen nyelv kö zép- vagy
fel sõ fo kú is me re te,
A vpr. tar tal maz za a te le -
pü lés nem ze ti sé gi jel le gé -
nek, kul tu rá lis tra di ci ó já -
nak ápo lá sát, fejlesztését.

va gyon nyi lat ko zat-té tel.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, a pá lyá za ti
anya got CD-n és egy 
pél dány ban ki nyom tat va, a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel 
„Pá lyá zat-KK ÁMK igaz ga -
tó” meg je lö lés sel el lát va 
kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da ka lász Vá ros 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te re
2011 Bu da ka lász,
Pe tõ fi tér 1.
F: Vil lám Zsu zsan na 
az Ok ta tá si, Kul tu rá lis és
Sport Osz tály ve ze tõ je
Tel: (26) 343-363 
108 mel lék, vagy a
vil lam.zsu zsan na@
bu da ka lasz.hu e-ma il cí men.
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. márc. kö ze pe)
Bu da ka lá szi Hír mon dó 
új ság: (2012. feb ru á ri lap -
szám) www.bu da ka lasz.hu
2012. feb ru ár ele je.

Bu da pest Fõ vá ros 
IV. ker. Új pest 
Ön kor mány za ta
1041 Bu da pest,
Ist ván út 14.

An gol Ta go za tos 
Ál ta lá nos Is ko la
1047 Bu da pest,
Fó ti u. 66.
Be töl ten dõ mun ka kör: 
ta ní tó vagy ta nár
Be osz tás: igaz ga tó 
(Maga 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 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.)

Lf.: pe da gó gus ként – a
köz ok ta tá si tör vény elõ írá -
sa i nak meg fe le lõ óra szám -
ban – el lát ja a szak tárgy 
ta ní tá sát. Igaz ga tó ként 
az in téz mény tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, 
a pe da gó gi ai mun ka

Fõ is ko lán vagy egye te men 
szer zett pe da gó gus v., 
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, lega lább öt év
szgy., (pe da gó gus mun ka -
kör ben), bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség. 

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.
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: 2012. máj. 31.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zó kat az ön kor mány -
zat pszi cho ló gi ai szak mai al -
kal mas sá gi vizs gá lat ra kül di,
va la mint a pá lyá za to kat az
or szá gos Szak ér tõi Név jegy -
zék ben sze rep lõ szak ér tõ 
vé le mé nye zi.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, vpr., amely
tar tal maz za a szak mai hely -
zet elem zés re és gaz dál ko-
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szak mai irá nyí tá sa, a pe da -
gó gi ai prog ram meg va ló su -
lá sá nak biz to sí tá sa, az 
in téz mé nyi költ ség ve tés
be tar tá sa, mun kál ta tói, tan -
ügy-igaz ga tá si, ve ze tõi jo -
gok gya kor lá sa.

Cso ko nai Vi téz Mi hály 
12 Év fo lya mos Gim ná zi um
1048 Bu da pest,
Bõr fes tõ u. 5–9.
Be töl ten dõ mun ka kör:
Ta nár
Be osz tás: Igaz ga tó
(Maga 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 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.)

Lf.: ta nár ként – a köz ok ta -
tá si tör vény elõ írá sa i nak
meg fe le lõ óra szám ban –
el lát ja a szak tárgy ta ní tá -
sát. Igaz ga tó ként az in téz -
mény tör vé nyes mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sa, a pe da gó -
gi ai mun ka szak mai irá nyí -
tá sa, a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa, a pe da -
gó gi ai prog ram meg va ló su -
lá sá nak biz to sí tá sa, az in -
téz mé nyi költ ség ve tés be -
tar tá sa, mun kál ta tói, tan -
ügy-igaz ga tá si, ve ze tõi jo -
gok gya kor lá sa.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt év
szgy. (pe da gó gus mun ka -
kör ben), bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség.

dás ra épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lést, ké pe sí tést iga zo ló ok -
ira to kat, ill. om., va la mint az
elõ írt szgy-ot iga zo ló ok má -
nyok má so la tát, b., amennyi -
ben a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár ta kor nem tölt be er köl csi
bi zo nyít vány hoz kö tött mun -
ka kört, 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, nyi lat ko za tot,
hogy a Köz mû ve lõ dé si 
és Ok ta tá si Bi zott ság, va la -
mint a Kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés nyil vá nos sá gá hoz 
hoz zá já rul-e.
Az a pá lyá zat ér vé nyes,
amely for ma i lag és tar tal mi -
lag – a pá lyá za ti ha tá ridõ 
le jár ta kor – meg fe lel a jog -
sza bá lyi elõ írá sok nak és 
a pá lyá za ti ki írás nak.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, a csa tolt 
mel lék le tek kel együtt kell
be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
IV. ke rü let 
Új pest Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Sze mély ügyi Osz tá lya
1041 Bu da pest, 
Ist ván út 14.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 6.

Bu da pest Fõ vá ros 
XI. Ke rü let 
Új bu da Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te
1113 Bu da pest,
Bocskai út 39–41.

Ádám Je nõ 
Fenn tar tói Gya kor ló 
Ál ta lá nos Is ko la
1118 Bu da pest,
Köb öl kút u. 27.

Beth len Gá bor 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Új re ál Gim ná zi um
1115 Bu da pest,
Bar tók Bé la út 141.

Egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû v. és szak kép zett -
ség, lega lább öt éves szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga
meg lé te.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 90 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:
szol gá la ti idõ be szá mí tá sát
tar tal ma zó hi te les mun kál ta -
tói iga zo lást.
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Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la
1114 Bu da pest,
Bar tók Bé la út 27.

Jó zsef At ti la Gim ná zi um
1117 Bu da pest,
Vá li u. 1.

Mon tágh Im re 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Óvo da és Kész ség fej lesz tõ
Spe ci á lis Szak is ko la
1119 Bu da pest,
Fo gócs ka u. 4.

Ke len völ gyi Ál ta lá nos 
Is ko la
1116 Bu da pest,
Kecs ke mé ti Jó zsef u. 14.

Egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû gyógy pe da gó gi ai
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, leg alább öt éves szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga
meg lé te.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pí ron és CD-n is 
be kell ad ni.
Pc: Bp. Fõv. XI. ker. 
Új bu da Ön kor mány za ta, 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Osz tály
1113 Bu da pest,
Zsom bo lyai u. 4.

Bu da pest, XII. ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út 23–25.

Jó kai Mór 
Ál ta lá nos és Né met 
Nem ze ti sé gi Is ko la
1125 Bu da pest,
Di a na út 4.
A mun ka kör meg je lö lé se:
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re
tör té nõ ki ne ve zés sel).
A be osz tás meg je lö lé se:
igaz ga tó (ma ga sabb 
ve ze tõ).

Lf: az is ko la 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 ada tok el lá tá sa, kap cso -
lat tar tás a fenn tar tó val.

Sol ti György Ze nei Alap -
fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
1122 Bu da pest,
Ma ros u. 54/B
A mun ka kör meg je lö lé se:
ta nár (ha tá ro zat lan idõ re
tör té nõ ki ne ve zés sel).
A be osz tás meg je lö lé se:
igaz ga tó (ma ga sabb 
ve ze tõ).

Lf.: Az is ko la 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 ada tok
el lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val.

Ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, leg alább öt év szgy.

  

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re 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: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ meg je le nés tõl 
szá mí tott 90 nap.
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.
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: vpr., szak mai ön., hi te -
les ok ira tok, b., 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.
Pc., f.: Bu da pest, XII. ke rü let 
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si
Iro da1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út 23–25.
Tel: 224-5940
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Bu da pest XXI. ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te
1211 Bu da pest, 
XXI. Szent Imre tér 10.

Eöt vös Jó zsef 
Ál ta lá nos Is ko la
1213 Bu da pest,
Szent Ist ván út 232.

Lajt ha Lász ló 
Ál ta lá nos Is ko la
1215 Bu da pest,
Cse te B. u. 1–11.

Her man Ot tó 
Ál ta lá nos Is ko la
1214 Bu da pest,
Gom bos tér 1.

Ver mes Mik lós 
Ál ta lá nos Is ko la
1214 Bu da pest,
Tej út u. 2.

Fa sang Ár pád 
Ze nei Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
1211 Bu da pest, 
Posztógyár u. 2.

Fel sõ fo kú pe da gó gus v. 
és köz ok ta tás ve ze tõi vagy 
tan ügy-igaz ga tá si szak ér -
tõi pe da gó gus szak vizs ga,
öt év szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa.

Fel sõ fo kú ze ne mû vé sze ti
ta ná ri v. és köz ok ta tás 
ve ze tõi vagy tan ügy-igaz -
ga tá si szak ér tõi pe da gó gus 
szak vizs ga, öt év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
hon lap ján tör té nõ köz zé té tel -
tõl szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. júl. 31.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
kell: om., b., a pá lyá zat éle -
mé nye zé sé ben és el bí rá lá sá -
ban részt ve võk be te kin té si
jo gá ra uta ló nyi lat ko za tot,
ko ráb bi mun ka vi szony ra 
vo nat ko zó iga zo lá so kat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos ti úton vagy sze -
mé lye sen „igaz ga tói pá lyá -
zat” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest, XXI. ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta 
Ok ta tá si Ága zat
1212 Bu da pest,
Baj csy Zs. u. 59/A
Le ve le zé si cím: 
1751 Bu da pest, Pf. 85.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né si he lye, vár ha tó ide je:
NKI in ter ne tes honlap:
2012. febr. 10.

Cso pak Köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8229 Cso pak,
Pe tõ fi u. 2.
Tel: (87) 446-250

Ál ta lá nos Is ko la
8229 Cso pak,
Kos suth u. 106.

Fõ 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., bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa,
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, 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, má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal 
tör té nõ meg bí zás ese tén

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 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
vé le mé nye zést a Pa loz nak
Ön kor mány za ta vé le mé nyé -
nek ki ké ré sét kö ve tõ en a
Szo ci á lis és Ok ta tá si bi zott -
ság ja vas la tá ra a Kép vi se lõ-
tes tü let dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
rendelkezés az irányadó +
magasabb vp. (a pótlékalap
200–500%-a).
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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 pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., nyi lat ko za tot, hogy
pá lyá za tá nak zárt vagy nyílt
ülé sén tör té nõ tár gya lá sát 
ké ri, 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.
Pc: Ambrus Tibor
polgármester
8229 Csopak, 
Petõfi u. 2.

Mór Vá ro si Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8060 Mór,
Szent Ist ván tér 6.

Pász ti Mik lós 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8060 Mór,
Sza bad ság tér 7.

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 és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, az
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sért. Ter ve zi, szer -
ve zi, irá nyít ja és el len õr zi
az ok ta tó-ne ve lõ mun kát, a 
pe da gó gi ai programban
meghatározott feladatok
figyelembevételével.

Fõ is ko la, szak irá nyú 
fel sõ fo kú v., Kotv. 17. §
(1) be kez dés k, 18. §
(1)–(2) bekezdés sze rint,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
ok le vél, 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 lefolytatása,
büntetlen elõélet.

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 .
Pbhi: 2012. márc. 30.
Pe hi: 2012. máj. 30.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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., szak mai 
prog ram, a Korm. r. 5. § 
(8) be kez dés, fej lesz té si el -
kép ze lé sek, nyi lat ko zat ar ról, 
hogy hoz zá já rul a pá lyá za ti
anyag sok szo ro sí tá sá hoz, 
il let ve ha ké ri a nyil vá nos
ülé sen tör té nõ tár gya lás hoz.
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: (1/176/2012.), 
va la mint a be osz tás meg ne -
ve zé sé vel: „igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni.
A pá lyá za tot elekt ro ni kus
úton is meg kell kül de ni
Feny ves Pé ter 
pol gár mes ter ré szé re
feny ves@mor.hu cí men 
ke resz tül, vagy a pá lyá zat hoz
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mel lé kel ve CD le me zen.
Pc: Feny ves Pé ter 
pol gár mes ter
Mór Vá ro si Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va tal
8060 Mór,
Szent Ist ván tér 6.
f: Dr. Né meth né Ut ry Edit
Tel: (22) 560-839
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye, ide je:
www.ko zi gal las.gov.hu,
www.mor.hu hon la pon 
tör té nik
2012. márc. 1-jei
publikálással.

Pá pa Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8500 Pá pa,
Fõ u. 12.

Pá pai Gaz da sá gi 
Szak kép zõ Is ko lai 
és Kol lé gi um
8500 Pá pa,
Veszp ré mi u. 45.
El lá tan dó mun ka kör:
pe da gó gus

Lf.: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je ként
biz to sít ja az in téz mény
ren del te tés sze rû 
mû kö dé sét.
Fe le lõs az in téz mény
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sért, a költ ség ve té si 
elõ irány zat be tar tá sá ért,
gya ko rol ja az in téz mény -
ben fog lal koz ta tot tak kal
kap cso la tos mun kál ta tói
jo go kat, kép vi se lõ az in téz -
ményt a fenn tar tó ön kor -
mány zat, va la mint az
egyéb szakmai irányító
szervezetek elõtt.

A köz al kal ma zot tak jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXI II. tör vény 20/B. §
(2) be kez dé sé ben fog lal -
tak alap ján a 20. §-ban
fog lal tak fi gye lem be 
vé te lé vel a mun kál ta tó nál
fenn ál ló köz al kal ma zot ti
jog vi szony, vagy a meg bí -
zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ba
tör té nõ ki ne ve zés,
A Kö zokt.tv. 17. és 
18. §-ában meg ha tá ro zott
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges v.
és szak kép zett ség, 
va la mint pe da gó gus 
szak vizs ga, a leg alább öt
év pe da gó gus mun ka kör -
ben szerzett szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség.

ÁEI: azon nal
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re
szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 25.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok
el bí rá lá sá ról, a vé le mé nye zé -
si el já rást kö ve tõ so ron kö -
vet ke zõ ülé sen Pá pa Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a Korm. ren -
de let ren del ke zé sei az irány -
adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: b., hi te les om., 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, nyi lat -
ko za tot ar ra vo nat ko zó an,
hogy ki ne ve zé se ese tén 
va gyon nyi lat ko zat té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz,
nyi lat ko za tot a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szó ló 
1992. évi XXXI II. tör vény
41. §-ában meg ha tá ro zott
össze fér he tet len sé gi okok ról, 
nyi lat ko za tot ar ról, 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
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hoz zá já rul, nyi lat ko za tot ar ra 
vo nat ko zó an, hogy hoz zá já -
rul-e a sze mé lyét érin tõ ügy
nyil vá nos ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá hoz.
A pá lyá zat ki író ja hi ány pót -
lás ra le he tõ sé get nem 
biz to sít.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen az alább 
meg je lölt he lyen, vagy pos tai 
úton, zárt bo rí ték ban
(6/33/2012.) meg je lö lés sel
el lát va, egy pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Pá pa Vá ros 
Ön kor mány za tá nak
Polgármestere
8500 Pápa, Fõ u. 12.
f.: Hor váth né Farkas Andrea
köztisztviselõ
Tel: (89) 515-061

Pász tó Vá ro si 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
3060 Pász tó,
Köl csey F. u. 35.

Pász tó Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Ál ta lá nos Is ko lá ja
3060 Pász tó,
Nagy me zõ út 36. 
és tag in téz mé nyei

Lf.: Pász tó Vá ro si Ön kor -
mány zat Ál ta lá nos Is ko lá -
já nak ve ze té se és az eh hez
kap cso ló dó fel ada tok: 
pe da gó gi ai fel ada tok, 
tan ügyi igaz ga tá si fel ada -
tok, sze mély ze ti mun ka
ellátása, gazdálkodási
feladatok.

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
leg alább öt éves szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség, fel sõ fo kú
pe da gó gu si v., 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
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. júl. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 15-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. máj. 2. 
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide jét kö ve tõ 
60 na pon be lül a kép vi se lõ-
tes tü let ülé sén.
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.
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:
sa ját kéz zel írott rész le tes
szak mai ön., az ed di gi mun -
ka kö rök és te vé keny sé gek 
le írá sa, vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés sel, köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett om., 
vagy ere de ti ok ira tok, b.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy 
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a pá lyá za ti anya go kat az 
el já rás ban részt ve võk meg is -
mer he tik, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let 
és a bi zott sá gok nyil vá nos
vagy zárt ülé sen tár gyal ják 
a pá lyá za tot. 
Hi ány pót lás nak he lye nincs.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: aján lott kül de mény -
ként pos tai úton „Ál ta lá nos
is ko lai igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Pász tó Vá ros 
pol gár mes te re
3060 Pász tó,
Köl csey F. u. 35.
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
www.pasz to.hu

Po rosz ló-Új lõ rinc fal va-
Sa rud Köz ok ta tá si 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lás Ál ta lá nos Is ko lá ja 
és Óvo dá ja
3388 Po rosz ló,
Fõ út 6.

Vass La jos 
Ál ta lá nos Is ko la
3388 Po rosz ló,
Al kot mány út 3.

Lf: Po rosz ló-Új lõ rinc fal va-
Sa rud Köz ok ta tá si 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lás Ál ta lá nos Is ko lá ja 
és Óvo dá ja, mint több cé lú
in téz mény, ezen be lül kö -
zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si
in téz mény szak mai 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
ré szé re meg ha tá ro zott fel -
ada tok ellátása.

Pe da gó gus fõ is ko la,
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett – leg alább öt év
szak mai ta pasz ta lat,
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,
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, 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. ápr. 27.
Pe hi: 2012. jún. 27.
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 élet rajz, vpr, om., 
b., nyi lat ko zat ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a pá lyá zó a 
pá lyá za ti anyag 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 ra
vo nat ko zó an, hogy a pá lyá -
zat tar tal mát az azt vé le mé -
nye zõ, el bí rá ló szer vek 
meg is mer he tik.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, 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: Po rosz ló Köz sé gi 
Ön kor mány zat
3388 Po rosz ló,
Fõ út 6.
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. már ci us hó.

Sal gó tar ján Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se
3100 Sal gó tar ján,
Mú ze um tér 1.

Bó lyai Já nos Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la
3100 Sal gó tar ján,
Kis som lyó út 1–3.

Lf: az in téz mény szak mai
ve ze té se, mun kál ta tói jog -
kö rök gya kor lá sa, sze mé lyi 
és mun ka ügyi feladatok
ellátása.

A Kö zokt.tv., to váb bá 
a Kjt., és a Korm. ren de -
let ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek.
A ma ga sabb ve ze tõi 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 jog vi -
szony ba, pe da gó gus mun -
ka kör be ki ne vez he tõ.
Va gyon nyi lat ko zat-té te li
eljárás lefolytatása a
pályázat elnyerése ese tén.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán va ló meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap 
2012. máj. 2.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás.
A Korm. ren de let ren del ke -
zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., az ed di gi mun ka he lyei
(a mun ka he lyek fel so ro lá sa,
a mun ka vi szony kez de té nek
és vé gé nek meg je lö lé sé vel),
be osz tá so kat is mer te tõ szak -
mai ön., vpr., b., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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 lés hez, va la -
mint pá lyá za ta fény má so lá -
sá hoz hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írá sos for má ban, pos -
tai úton vagy sze mé lye sen a
pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal és
„Bó lyai igaz ga tó” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sal gó tar ján Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal
Szé ky né dr. Szi ré mi Me lin da 
pol gár mes ter
3100 Sal gó tar ján,
Mú ze um tér 1.
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Ma dách Im re Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la
3100 Sal gó tar ján,
Arany Já nos út 12.

Lf: az in téz mény szak mai
ve ze té se, mun kál ta tói jog -
kö rök gya kor lá sa, sze mé lyi 
és mun ka ügyi feladatok
 ellátása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló meg je le nés tõl szá -
mí tott 30. nap 2012. máj. 2.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás.
A Korm. ren de let ren del ke -
zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., az ed di gi mun ka he lyei
(a mun ka he lyek fel so ro lá sa,
a mun ka vi szony kez de té nek
és vé gé nek meg je lö lé sé vel),
be osz tá so kat is mer te tõ szak -
mai ön., vpr., b., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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 lés hez, va la -
mint pá lyá za ta fény má so lá -
sá hoz hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írá sos for má ban, 
pos tai úton vagy sze mé lye -
sen a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal
és „Ma dách igaz ga tó” meg -
je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Székyné dr. Szirémi Melinda 
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Strom feld Au rél 
Gép ipa ri, Épí tõ ipa ri 
és In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la
3106 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 60.

Lf.: az in téz mény szak mai
ve ze té se, mun kál ta tói jog -
kö rök gya kor lá sa, sze mé lyi 
és munkaügyi feladatok
ellátása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán va ló meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap 
2012. máj. 2.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás.
A Korm. ren de let ren del ke -
zé sei az irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., az ed di gi mun ka he lyei
(a mun ka he lyek fel so ro lá sa,
a mun ka vi szony kez de té nek
és vé gé nek meg je lö lé sé vel),
be osz tá so kat is mer te tõ szak -
mai ön., vpr., b., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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 lés hez, va la -
mint pá lyá za ta fény má so lá -
sá hoz hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írá sos for má ban, 
pos tai úton vagy sze mé lye -
sen a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal
és „Strom feld igaz ga tó”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Sal gó tar ján Me gyei Jogú
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Székyné dr. Szirémi Melinda 
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Tán csics Mi hály 
Köz gaz da sá gi, Ügy vi te li,
Ke res ke del mi és Ven dég lá -
tó ipa ri Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
3100 Sal gó tar ján,
Má jus 1. út 58.

Lf.: az in téz mény szak mai
ve ze té se, mun kál ta tói jog -
kö rök gya kor lá sa, sze mé lyi 
és munkaügyi feladatok
ellátása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán va ló meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap 
2012. máj. 2.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás.
A Korm. ren de let ren del ke -
zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., az ed di gi mun ka he lyei
(a mun ka he lyek fel so ro lá sa,
a mun ka vi szony kez de té nek
és vé gé nek meg je lö lé sé vel), 
be osz tá so kat is mer te tõ szak -
mai ön., vpr., b., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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 lés hez, va la -
mint pá lyá za ta fény má so lá -
sá hoz hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írá sos for má ban, pos -
tai úton vagy sze mé lye sen a
pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal és
„Tán csics igaz ga tó” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc.: Sal gó tar ján Me gyei Jo gú 
Vá ros Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal
Szé ky né dr. Szirémi Melinda 
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se
6745 Sze ged,
Szé che nyi tér 10.

Ta bán Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
6723 Sze ged,
Ta bán u. 16.

Lf.: el lát ja a köz ok ta tás ról
szó ló 1993. évi LXXIX.
tör vény (to váb bi ak ban:
Ktv.) 54. § (1)–(2) be kez -
dés és az 55. § (2) be kez -
dés sze rin ti fel ada to kat,
irá nyít ja, össze han gol ja 
az in téz mény mun ká ját,
gon dos ko dik az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
bel sõ sza bály za tok el ké szí -
té sé rõl, elõ ter jesz té sé rõl,
be tar tá sá ról. 
El lát ja az in téz mény kép vi -
se le tét, kap cso la tot tart a
fenn tar tó val, társ in téz mé -
nyek kel, tár sa dal mi szer ve -
ze tek kel.
A jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
meg fe le lõ en el lát ja a be -
osz tá sá val össze füg gõ
mun kál ta tói jo go sít vá nyo -
kat és a mun ka kö ri le írás
sze rint a mun ka kö ré be
tartozó egyéb feladatokat. 

A Ktv. 16–17. és 18. §-ai
sze rint meg ha tá ro zot tak.
A ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el lá tá sá ra szó ló
meg bí zást az kap hat, aki
az in téz mé nyi 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.
A 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let 20. § 
(5) be kez dé se sze rint
2010. ja nu ár 1-jé tõl 
kez dõ dõ en köz ok ta tá si
in téz mény ve ze té sé re új
megbízást az kaphat, aki
rendelkezik pe da gó gus-
szak vizs gá val.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: 2012. márc. 21.
Pe hi: A Korm. ren de let 5. §
(9) be kez dé se sze rin ti, vé le -
mé nye zé si ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ har min ca dik,
amennyi ben a pá lyá za tok
szá ma  a hu szon ötöt el éri,
hat va na dik na pot kö ve tõ 
el sõ köz gyû lés nap ja.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a
köz gyû lés dön té sét kö ve tõ en
ér te sít jük a pá lyá zó kat.
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: szak mai élet rajz, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., 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 za ti
anya gát az el já rás ban részt
ve võk meg is mer he tik, 
nyi lat ko za tot 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.
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A pá lyá za ti fel té te le ket, to -
váb bá a pá lyá zat be nyúj tá sá -
val és a pá lyá za ti el já rás sal
kap cso la tos ren del ke zé se ket
a Ktv., a Kjt. és a vég re haj tá -
sá ról ren del ke zõ 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let, a
277/1997. (XII. 22.) Korm.
ren de let, va la mint az egyes
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 tar tal maz za.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tán kell be nyúj-
ta ni, há rom pél dány ban.
Pc: Sze ged Me gyei Jo gú 
Vá ros Pol gár mes te re
6720 Sze ged,
Szé che nyi tér 10.
f.: Pol gár mes te ri Hi va tal 
Ok ta tá si, Kul tu rá lis és
Sportirodáján, valamint a
Polgármesteri Hivatal
Személyzeti Osztálya
Tel: (62) 564-209
(62) 564-223
(62) 564-271

Za la szentg rót Vá ros 
Ön kor mány za ta
8790 Za la szentg rót,
Dó zsa Gy. u. 1.
Tel: (83) 562-960
Fax: (83) 361-870

De ák Fe renc Több cé lú
Tér sé gi Ok ta tá si Köz pont
8790 Za la szentg rót,
Kos suth u. 11.

Lf.: az in téz mény tör vé -
nyes mû köd te té sé nek 
biz to sí tá sa a ma ga sabb
vezetõi feladatok ellátása.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
leg alább öt év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 1.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
ol da lán tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. ápr. 30.
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., vpr., b., om.,
pe da gó gus szak vizs ga 
meg lé tét iga zo ló om., adat -
vé del mi nyi lat ko za tot, 
nyi lat ko za tot ar ról, hogy  a
pá lyá za tot nyílt vagy zárt
ülé sen tár gyal ják.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton le het be nyúj ta ni. 
Pc., f.: Ba racs kai Jó zsef 
pol gár mes ter.
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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

Bu da pest Fõ vá ros 
XI. ke rü let 
Új bu da Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te
1113 Bu da pest,
Bocskai út 39–41.

Új bu dai Lo go pé di ai 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat
1114 Bu da pest,
Ka ni zsai u. 17–25.

Lo go pé dus szak ké pe sí tés
és a szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ mun ka kör ben
szer zett leg alább öt év
szgy., pe da gó gus
szakvizsga megléte.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás öt év re
szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 90 nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni
kell: a szol gá la ti idõ be szá -
mí tá sát tar tal ma zó hi te les
mun kál ta tói iga zo lást.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pí ron és CD-n is
kér jük be ad ni.
Pc.: Bp. Fõv. XI. ker. 
Új bu da Ön kor mány za ta,
Oktatási és Kulturális
Osztály
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.

Bu da pest, XXI. Ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le te
1211 Bu da pest, 
XXI. Szent Imre tér 10.

Nagy Im re 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
1214 Bu da pest,
Si mon B. st. 4–8.

A Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak és
köz ok ta tás-ve ze tõi, vagy
tan ügy-igaz ga tá si szak ér -
tõi pe da gó gus szak vizs ga,
öt év szgy., 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 öt év re
szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
la pon tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. júl. 31.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., a pá lyá zat vé le mé -
nye zé sé ben és el bí rá lá sá ban
részt ve võk be te kin té si jo gá -
ra uta ló nyi lat ko za tot, to váb -
bá a ko ráb bi mun ka vi szony ra 
vo nat ko zó iga zo lá so kat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy 
sze mé lye sen „In téz mény ve -
ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest, XXI. Ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta 
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si, 
If jú sá gi és Sport Ága zat
1212 Bu da pest,
Baj csy Zs. u. 59/A 
Le ve le zé si cím:
1751 Bu da pest, Pf. 85.
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A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, vár ha tó ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. febr. 10.

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
Tel: (54) 460-362
Fax: (54) 522-003

ÁMK Sá ri Gusz táv 
Tag is ko lá ja
4183 Ka ba,
Kos suth u. 2.
Te l: (54) 460-362
Fax: (54) 522-003

Tag is ko la ve ze té sé re szóló
igaz ga tói meg bí zás.

Fõ is ko la, pe da gó gus v.,
leg alább öt év szgy.
Elõny: peda gó gus szak -
vizs ga.

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.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pe hi: 2012. jun. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei az irány adók,
300 % vp.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., a tag -
is ko la ve ze té sé re vo nat ko zó,
hely zet elem zés re ala po zott
vpr., b., om., egyéb kom pe -
ten ci ák má so la ta, adat vé del -
mi nyi lat ko zat.
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: (26/2012.) el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc., f: Vá ra di Ist ván né 
fõ igaz ga tó
4183 Ka ba,
Kos suth u. 2.
Tel: (20) 986-9699

Él tes Má tyás 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Ál ta lá nos Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la 
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.

Ál ta lá nos Is ko la 
és Spe ci á lis Szak is ko la
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
tag in téz mény-ve ze tõ

Az in téz mény egy ség 
ve ze té sé hez meg fe le lõ v.,
a Kö zokt.tv. és a 14/1994.
(VI. 24.) MKM ren de let
elõ írá sai, va la mint a pe da -
gó gus-to vább kép zés rõl
szó ló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let 20. §-a
sze rint.

A tag in téz mény 
ve ze té sé hez meg fe le lõ v.,
a Kö zokt.tv. és a 14/1994.
(VI. 24.) MKM ren de let
elõ írá sai, va la mint a pe da -
gó gus-to vább kép zés rõl

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sát
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:
hi te le sí tett om., szak mai ön.,
b., ko ráb bi mun ka he lyek 
iga zo lá sa.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban,
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szó ló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let 20. §-a
szerint.

pos tai úton vagy sze mé lye -
sen kell be nyúj ta ni.
Pc: Ba csó Ág nes igaz ga tó
2800 Ta ta bá nya,
Bán hi dai ltp. 408.

Új szá szi Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da, Böl csõ de, Pe da gó -
gi ai Szak szol gá lat Ne ve lé si 
Központ Igazgatója

Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat
5052 Új szász,
Is ko la út 8.
In téz mény egy ség-ve ze tõ

4/2010. (I. 19.) OKM ren -
de let 3. §, bün tet len elõ -
élet, az adott pe da gó gi ai
szak szol gá lat in téz mé nyé -
ben, pe da gó gus-mun ka kör 
be töl té sé re jo go sí tó fel sõ -
fo kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, a szak ké pe sí tés -
nek meg fe le lõ pe da gó gus- 
mun ka kör ben szer zett leg -
alább öt év szgy., a pe da -
gó gi ai szak szol gá lat in téz -
mé nyé 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, peda gó gus
mun ka kör ben szer zett 
leg alább öt éves szgy.,
peda gó gus szak vizs ga.
Elõny: peda gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, egy sé ges 
pe da gó gi ai szak szol gál tat
irányításában szerzett
vezetõi gyakorlat. 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pe hi: 2012. má jus
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a vo nat ko zó 
ren de le tek az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., az in téz -
mény egy ség ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai prog ra -
mot, szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé se ket, om., b., hoz zá já ru -
ló nyi lat ko za tot ar ról, hogy 
a pá lyá za tá ban a vé le mé nye -
zé si fo lya mat ban érin tet tek
be te kint hes se nek.
Pc: Újszászi Nevelési
Központ igazgatója
5052 Újszász,
Kossuth út 13.

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
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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
te ma ti kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak 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
ál l mó dunk ban meg je len tet ni.



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

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

1 2 3 4

Gróf Batt hy ány La jos 
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
3000 Hat van,
Ta nács út 9.
Tel: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
e-ma il: info@gblsz.hu

Szá mí tás tech ni ka– vagy 
in for ma ti ka– sza kos ta nár

Köz gaz dászta nár 
ke res ke de lem-mar ke ting
szakirány

Egye te mi v.
Elõny: a két szak 
kom bi ná ci ó ja.

ÁEI.: 2012. szept. 1.
Je lent ke zés: írás ban.
Pc: De me Edi na igaz ga tó.

Egyéb

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

Kan dó Kál mán 
Szak kép zõ Is ko la, 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Kö zép fo kú Kol lé gi um
2805 Ta ta bá nya,
Sár be rek,
Pf. 157.
Réti út

Gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ Mû sza ki szak irá nyú 
fõ is ko lai vagy egye te mi
v., veze tõi ta pasz ta lat a
szak kép zés ben – lega lább
három év.

ÁEI: 2012. márc. 1.
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. ren del ke zé sei az
irány adók, étkh.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., ön.
Pc: a meg hir de tett mun ka -
hely igazgatója.
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Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mény ve ze tõi ál lás he lyének 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

Õr bottyán Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2162 Õr bottyán,
Fõ út 63.

Õr bottyán Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Mû ve lõ dé si Ház 
és Könyv tár In téz mény
Vezetõ

A pá lyá zat ra irány adó jog -
sza bá lyok: a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXI II. tör vény 
vég re haj tá sá ról a mû vé -
sze ti, a köz mû ve lõ dé si 
és a köz gyûj te mé nyi 
te rü le ten fog lal koz ta tott 
köz al kal ma zot tak jog-
vi szo nyá val össze füg gõ
egyes kér dé sek ren del ke -
zé sé rõl szó ló 150/1992.
(XI. 20.) szá mú Korm.
ren de let ben fog lal tak.
Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, és a
kép zés fi nan szí ro zá sá ról
szó ló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM ren de let sze rint.

ÁEI: 2012. máj. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
ápr. 30-ig, öt év re szól.
Ha tá ro zat lan idõ re szó ló 
ki ne ve zés, il le tõ leg a ve ze tõi
meg bí zás sal egy ide jû leg 
fel sõ fo kú vég zett sé gû vagy
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ mun ka kör ben tör té nõ 
öt éves idõ re szó ló ki ne ve zés.
Pbhi: 2012. márc. 30. a pos -
tai ke let bé lyeg zõ sze rint.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le tel tét kö ve tõ 30 na pon 
be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Hu mán ügyi
bi zott ság, va la mint az Ügy -
ren di Bi zott ság bo nyo lít ja le
a pá lyá zók sze mé lyes meg -
hall ga tá sát és bont ja fel
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* Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a kul tu rá lis 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
te ma ti kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tók 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.



1 2 3 4

és a kép zés fi nan szí ro zá -
sá ról szó ló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM ren de let sze rint
akk re di tált ve ze té si-szer -
ve zé si, pénz ügyi-gaz da sá -
gi, ál lam ház tar tá si is me re -
te ket is nyúj tó köz mû ve lõ -
dé si in téz mény ve ze tõ
 tanfolyam ered mé nyes el -
vég zé sét ok irat tal iga zol ja, 
a fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé -
si vég zett sé gé nek és szak -
kép zett sé gé nek vagy szak -
vizs gá já nak meg fe le lõ fel -
adat kör ben leg alább öt
éves szgy-ot szer zett és ki -
emel ke dõ köz mû ve lõ dé si
te vé keny sé get vé gez. 
Ren del ke zik könyv tá ro si
szak irá nyú egye te mi vég -
zett ség gel vagy fõ is ko lai
szak irá nyú végzettséggel.
Legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy
felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ szgy.

a zárt bo rí té kot és ja vas la tot
tesz az in téz mény ve ze tõ sze -
mé lyé re a kép vi se lõ-tes tü let
fe lé.
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., 
b. vpr. 
A szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel együtt, re fe ren ci ák meg -
je lö lé se.
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:
(716/2012.), va la mint 
a pá lyá zat meg ne ve zé sé vel:
„Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár in téz mény ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel el lát va,
vagy sze mé lye sen: Cse rep ka
And rás pol gár mes ter.
Pc: Õr bottyán Nagy köz ség
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal
2162 Õrbottyán,
Fõ út 63.
f: Cserepka And rás 
pol gár mes ter
www.or bottyan.hu

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet beolvadással történõ
megszüntetésérõl szóló átalakító okirat

 

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 95. § (1)–(2) be kez dé se alap ján a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel -

nõtt kép zé si In té ze tet (a to váb bi ak ban: In té zet) a Fog lal koz ta tá si Hi va tal ba tör té nõ be ol va dás sal 2011. december 31.

napjával megszüntetem.
 

1. A be ol va dás sal meg szû nõ köz pon ti költ ség ve té si szerv:
1.1. El ne ve zé se: Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet.

     Rö vi dí tett el ne ve zé se: NSZFI.

     El ne ve zé se an go lul: Na ti o nal Ins ti tu te of Vo ca ti o nal and Adult Education.

     Rö vi dí tett an gol el ne ve zé se: NIVE.

     El ne ve zé se né me tül: Na ti o na lins ti tut für Be rufs bil dung und Er wach se nen bil dung.
1.2. Szék he lye: 1085 Bu da pest, Ba ross ut ca 52.
1.3. A költ ség ve té si szer vet lét re ho zó jog sza bály:

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet rõl szó ló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
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1.4. A költ ség ve té si szerv irá nyí tó szer ve és cí me: 

Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um, 1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.
1.5. A költ ség ve té si szerv il le té kes sé ge: 

Or szá gos.
1.6. A költ ség ve té si szerv be so ro lá sa:

Gaz dál ko dá si jog kör alap ján: ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó.

A költ ség ve té si szerv köz pon ti hi va tal. 

2. A költ ség ve té si szerv meg szû né sé nek idõ pont ja: 2011. de cem ber 31.

3. A meg szün te tés rõl ren del ke zõ ha tá ro zat, jog sza bály:
3.1. A meg szün te tés rõl ren del ke zõ ha tá ro zat: 

A fog lal koz ta tás po li ti kai szer ve zet rend szer át ala kí tá sá ról szó ló 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozat.
3.2. A meg szün te tés rõl ren del ke zõ jog sza bály:

A Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal ról és a szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szak igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás kö ré rõl

szó ló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet.

4. A meg szün te tés oka: 

A Kor mány a fog lal koz ta tás po li ti kai szer ve zet rend szer egy sze rû sí té se és ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben ren del ke zett

ar ról, hogy a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bá zi sán egy köz pon ti hi va talt hoz lét re, amely a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt -

kép zé si In té zet nek és az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nek a Fog lal koz ta tá si Hi va tal ba tör té nõ

be ol va dá sá val, valamint a Foglalkoztatási Hivatal név- és feladatmódosulásával valósul meg.

5. Az át ve võ ál ta lá nos jog utód költ ség ve té si szerv ne ve és cí me:

A Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal ról és a szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szak igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás kö ré rõl

szó ló 323/2011. (XII. 28.) Korm. ren de let sze rint az In té zet ál ta lá nos jog utód ja a Fog lal koz ta tá si Hi va tal, amely nek ne ve 

2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal ra mó do sul (a továbbiakban: átvevõ költségvetési szerv).

Szék he lye: 1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7.

6. A be ol va dás sal meg szû nõ köz pon ti költ ség ve té si szerv köz fel ada ta i nak jö võ be ni el lá tá sa:

Az In té zet ál tal el lá tott köz fel ada to kat 2012. ja nu ár 1-jé tõl a Nem ze ti Mun ka ügyi Hi va tal látja el.

7. A meg szû nõ köz pon ti költ ség ve té si szerv jog utód lá sa:
7.1. Az In té zet ál ta lá nos jog utód ja az át ve võ költ ség ve té si szerv.
7.2. Az In té zet költ ség ve té si elõ irány za tai fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság az át ve võ költ ség ve té si szervhez kerül.
7.3. Az In té zet lel tár ral alá tá masz tott va gyo na – ide ért ve a va gyo ni ér té kû jo go kat, a kö ve te lé se ket és kö te le zett sé ge -

ket is – az át ve võ költ ség ve té si szerv hez ke rül.
7.4. Az In té zet ál tal fog lal koz ta tott, kor mány tiszt vi se lõi jog vi szony ban, va la mint egyéb, fog lal koz ta tás ra irá nyu ló

jog vi szony ban ál ló sze mé lye ket az át ve võ költ ség ve té si szerv fog lal koz tat ja to vább.
7.5. Az In té zet szer zõ dé sei, jo go sult sá gai és kö te le zett sé gei, jo gi el já rá sai – be le ért ve a fo lya mat ban lé võ va la mennyi 

ügy ben ke let ke zett jo go kat és kö te le zett sé ge ket – te kin te té ben az át ve võ költ ség ve té si szerv lép az In té zet he lyé be. 

8. Zá ró ren del ke zé sek:
Je len át ala kí tó ok irat 2011. de cem ber 31-én lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si

In té zet NGM/17.823/12/2011. szá mú, 2011. no vem ber 10-én kelt ala pí tó okirata hatályát veszti.
 
Bu da pest, 2011. de cem ber 28.

 
Ikt.sz.  NGM 26.616/4/ 2011.

Dr. Ma tol csy György s. k.,
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter

A me gyei in téz mény fenn tar tó köz pon tok in téz mény ve ze tõi pá lyá za ti felhívásai*
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* A pályázati felhívásokat az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számának CD melléklete (489–762) tartalmazza, amelyet az elõfizetõknek kérésre 
megküldünk (fax: 338-4746; e-mail: megrendeles@mhk.hu)



A megyei intézményfenntartó központok intézményvezetõi pályázati felhívásai

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
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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

Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9.

Me ix ner Il di kó 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la,
Spe ci á lis Szak is ko la 
és Kol lé gi um
Mo hács,
Kór ház u. 1–3.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Bün tet len elõ élet, fel sõ-
fo kú szak irá nyú gyógy-
pe da gó gi ai ta ná ri 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.,
szük sé ges ve ze tõi kom pe -
ten ci ák: dön té si, együtt -
mû kö dé si, konf lik tus ke-
ze lé si kész ség, fe le lõs ség -
tu dat. 
Egyéb kom pe ten ci ák: 
tel je sít mény ori en tált ság,
ter hel he tõ ség, prob lé má ra
va ló nyi tott ság, prob lé ma -
meg ol dó ké pes ség. 
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, köz ok ta tá si
in téz mény ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, 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: 
ál lan dó fõ fog lal ko zá sú.
Tel jes mun ka idõ: 
heti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 

A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Ba ra nya Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, zárt bo rí ték ban
„Mo há csi Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Ba ra nya Me gyei 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la,
Spe ci á lis Szak is ko la 
és Kollégium
Kom ló,
Tom pa M. u. 14.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Sze mé lye sen: Dr. Gál né 
dr. Ba bi necz Er zsé bet
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9. 
III. em. 308.
Pc: Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9.
F: Var gá né dr. Koh ner Emõ -
ke a Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
 mun ka tár sa
Te l.: (72) 500-488
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. 25.
Ba ra nya Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
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: 
ál lan dó fõ fog lal ko zá sú.
Tel jes mun ka idõ: 
He ti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 
A vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a Ba ra nya
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
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Ba ra nya Me gyei 
II. Bé la Kö zép is ko la, 
Élel mi szer ipa ri Szak is ko la, 
Kol lé gi um és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény
Pécs vá rad,
Vak Bé la út 8.

Bün tet len elõ élet,
egye te mi szin tû ta ná ri 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. 
Szük sé ges ve ze tõi 
kom pe ten ci ák: dön té si,
együtt mû kö dé si, konf lik -
tus ke ze lé si kész ség, 
fe le lõs ség tu dat.

fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, öt éves szgy.-t 
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé sek kel, nyi lat ko -
zat ar ról, hogy a pá lyá zó
hoz zá já rul a tel jes pá lyá za ti
anya gá nak sok szo ro sí tá sá -
hoz, to váb bí tá sá hoz (har ma -
dik sze méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, zárt bo rí ték ban
„Kom lói Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja” meg je lö lés sel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Sze mé lye sen: Dr. Gál né 
dr. Ba bi necz Er zsé bet
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9. 
III. em. 308.
Pc: Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9.
F: Var gá né 
dr. Koh ner Emõ ke
a Ba ra nya Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa
Te l.: (72) 500-488
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. 25.
Ba ra nya Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, 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.
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Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 
olyan ügy ben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Egyéb kom pe ten ci ák:
tel je sít mény ori en tált ság,
ter hel he tõ ség, prob lé má ra
va ló nyi tott ság, prob lé ma -
meg ol dó ké pes ség.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, köz ok ta tá si
in téz mény ve ze tõi 
ta pasz ta lat.
Egyéb kom pe ten ci ák:
tel je sít mény ori en tált ság,
ter hel he tõ ség, prob lé má ra
va ló nyi tott ság, prob lé ma -
meg ol dó ké pes ség.
Elõny: közok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, közok ta tá si
in téz mény ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

A fog lal koz ta tás jel le ge: 
ál lan dó fõ fog lal ko zá sú.
Tel jes mun ka idõ: 
he ti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Ba ra nya Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, zárt bo rí ték ban
„Pécs vá ra di Kö zép is ko la
igaz ga tó ja” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Sze mé lye sen: Dr. Gál né 
dr. Ba bi necz Er zsé bet
7621 Pécs, Szé che nyi tér 9. 
III. em. 308.
Pc: Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7621 Pécs, Szé che nyi tér 9.
F: Var gá né 
dr. Koh ner Emõ ke
a Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa
Tel.: (72) 500-488
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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. 25.
Ba ra nya Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

Ba ra nya Me gyei 
Rad nó ti Mik lós
Szak kö zép- és Szak is ko la
és Kol lé gi um
Mo hács,
Kos suth L. u. 71.

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, 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: 
ál lan dó fõ fog lal ko zá sú.
Tel jes Mun ka idõ: 
He ti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Ba ra nya Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy-t iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé sek kel,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(harmadik sze méllyel 
köz lé sé hez).
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, zárt bo rí ték ban
„Mo há csi Kö zép is ko la igaz -
ga tó ja” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Sze mé lye sen: 
Dr. Gál né 
dr. Ba bi necz Er zsé bet
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9. III. em. 308.
Pc: Ba ra nya Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9.
F: Var gá né dr. Koh ner Emõ ke
a Ba ra nya Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa
Tel: (72)500-488
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. 25.
Ba ra nya Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

Ba ra nyai Pe da gó gi ai 
Szak szol gál ta tok 
és Szak mai Szol gál ta tá sok
Köz pont ja
Pécs,
Egyetem u. 2.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, 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: ál -
lan dó fõ fog lal ko zá sú.
Tel jes Mun ka idõ: 
He ti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Ba ra nya Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
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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:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy-t iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, zárt bo rí ték ban
„Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
igaz ga tó ja” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Sze mé lye sen: 
Dr. Gál né 
dr. Ba bi necz Er zsé bet
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9. 
III. em. 308.
Pc: Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
7621 Pécs,
Szé che nyi tér 9.
F: Var gá né 
dr. Koh ner Emõ ke
a Ba ra nya Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont mun ka tár sa
Tel: (72) 500-488
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. 25.
Ba ra nya Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.
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Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.

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
5900 Oros há za,
Kos suth tér 1.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, a 
Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei 
és 18. §-a sze rin ti v.,
leg alább öt éves 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
Az in téz mény ve ze tõi 
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: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, több cé lú 
in téz mény ben szer zett 
ve ze tõi ta pasz ta lat,
ide gen nyelv-is me ret
(an gol, né met vagy 
fran cia), amely nek 
iga zo lá sa tör tén het kü lö -
nö sen leg alább ál la mi lag
el is mert nyelv vizs ga-
bi zo nyít vány vagy az zal
egyen ér té kû ok irat, be mu -
ta tá sá val, tu do má nyos 
fo ko zat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra
jo go sul tak vé le mé nyé nek ki -
ké ré se után a Bé kés Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
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:
om., ide gen nyelv-is me re tet
iga zo ló ok irat, b., va la mint
an nak iga zo lá sa, hogy a 
köz al kal ma zott nem áll 
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony 
lé te sí té sét nem te szi 
le he tõ vé, szgy.-t iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr., amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó 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: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, zárt bo rí ték ban
„Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
igaz ga tó ja” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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 „Bé kés Me gyei Ti sza Kál -
mán Köz ok ta tá si In téz mény,
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Bé kés Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.
F: Bé kés Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont In téz -
mény fenn tar tá si Fõ osz tá lya
Te l.: (66) 441-536
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
a fenn tar tó szék he lyén, 
hon lap ján:
https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.tiszakalman.hu.

Bé kés Me gyei 
Har ruc kern Já nos 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
és Kol lé gi um
5700 Gyu la,
Szent Ist ván út 38.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
a Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei 
és 18. §-a sze rin ti v.,
leg alább öt éves pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy., az in téz mény ve ze -
tõi 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: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, több cé lú 
in téz mény ben szer zett 
ve ze tõi ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2013.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re,
egy 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Bé kés Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, szgy.-t
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó 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: pos tai úton, aján lott,
el sõbb sé gi kül de mény ként,
„Bé kés Me gyei Har ruc kern
Já nos Köz ok ta tá si In téz mény 
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Bé kés Me gyei
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.
F: Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
In téz mény fenn tar tá si 
Fõ osz tá lya
Te l.: (66) 441-536
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye: 
NKI in ter ne tes hon lap,
a fenn tar tó szék he lyén, 
hon lap ján:
https://el la to.be kes me gye.hu,
az in téz mény hon lap ján:
www.harruckern.hu.

Bé kés Me gyei Szo ci á lis,
Gyer mek vé del mi, 
Re ha bi li tá ci ós 
és Mód szer ta ni Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Degré u. 59.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
fel sõ fo kú, szo ci á lis v., 
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

ÁEI: 2012. ápr. 1.
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.
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Lf.: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal az in téz mény mû -
kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

szó ló 1/2000. (I.7.)
SZCSM ren de let 
3. sz. mel lék le te sze rin ti
szak irá nyú v., leg alább öt
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, ill. a köz ok ta tás 
te rü le tén be töl tött mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
szo ci á lis szak vizs ga, vagy  
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar -
ról, hogy vál lal ja a meg bí -
zást kö ve tõ két éven be lül
an nak meg szer zé sét, vagy
a szo ci á lis szak vizs ga 
aló li, 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 
6. § (8) be kez dé se alap ján
biz to sí tott men tes ség iga -
zo lá sa. Az in téz mény ve ze -
tõi 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.

A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt., a 
Szo ci á lis igaz ga tás ról és 
szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
1993. évi III. tör vény, va la -
mint a Kjt.-nek a szo ci á lis,
va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII.26.) Korm.
ren de let alap ján.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Kjt.-nek a szo ci á -
lis, va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi ága zat -
ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 257/2000. (XII.26.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók. ren del ke zé sei
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szo ci á lis szak vizs gát,
vagy a szak vizs ga aló li men -
tes sé get iga zo ló ok mány má -
so la ta, vagy nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó a szo ci á -
lis szak vizs ga le té te lé nek 
kö te le zett sé get vál lal ja, b.,
va la mint an nak iga zo lá sát,
hogy a köz al kal ma zott nem
áll olyan fog lal ko zás tól 
el til tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té sét nem te szi le he-
tõ vé, szgy. iga zo lá sa, szak -
mai ön., az in téz mény mû kö -
dé sé re vo nat ko zó szak mai és
ve ze tõi kon cep ció, nyi lat ko -
zat ar ról, hogy a gyer me kek
vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tör vény 15. §  (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó pá lyá za ti
anyag 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.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, aján lott,
el sõbb sé gi kül de mény ként,
„Bé kés Me gyei Szo ci á lis,
Gyer mek vé del mi, 
Re ha bi li tá ci ós és 
Mód szer ta ni Köz pont 
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Bé kés Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.
F: Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
In téz mény fenn tar tá si 
Fõ osz tá lya
Te l.: (66) 441-536
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye: 
NKI in ter ne tes hon lap,
A fenn tar tó szék he lyén,
honlapján:
https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.fago.hu,
Szociális Köz löny.

Bé kés Me gyei Mú ze u mok
Igaz ga tó sá ga
5600 Bé kés csa ba,
Szé che nyi u. 7. fszt. 1.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal az in téz mény mû -
kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
a pá lyá zó ren del kez zen:
szak irá nyú egye te mi v. és
szak kép zett ség és
tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-is me ret tel, amely -
nek iga zo lá sa tör tén het
kü lö nö sen leg alább ál la -
mi lag el is mert komp lex 
tí pu sú kö zép fo kú nyelv -
vizs ga-bi zo nyít vány vagy
az zal egyen ér té kû ok irat,
a szgy. kül föl di tel je sí té sé -
rõl szó ló iga zo lás be mu ta -
tá sá val. A vég zett ség nek
és szak kép zett ség nek 
és egy ben az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ jog vi szony ban
leg alább öt év szgy.-ot
szer zett,  és ki emel ke dõ
szak irá nyú tu do má nyos
te vé keny sé get végez.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. és a Kjt. 
vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti,
a köz mû ve lõ dé si és a köz -
gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal -
koz ta tott köz al kal ma zot tak
jog vi szo nyá val össze füg gõ
egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
szó ló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let és a mu ze á lis 
in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá rak ról szó ló 
1997. évi CXL. Tör vény
alap ján.
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Az in téz mény ve ze tõi 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: e te rü le ten szer zett
leg alább öt év ve ze tõi 
ta pasz ta lat, a mu ze á lis in -
téz mé nyek rõl, a nyil vá nos 
könyv tá rak ról szó ló 1997.
évi CXL. Tör vény 95/B. § 
(7) be kez dé sé ben meg je -
lölt tan fo lyam ered mé nyes 
el vég zé sé nek igazolása.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Kjt.-nek a mû vé sze ti, a köz -
mû ve lõ dé si és a köz gyûj te -
mé nyi te rü le ten fog lal koz ta -
tott köz al kal ma zot tak jog vi -
szo nyá val össze füg gõ egyes
kér dé sek ren de zé sé rõl szó ló
150/1992. (XI.20.) Korm. r.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., az ide gen nyelv-is me re -
tet iga zo ló ok irat vagy iga zo -
lás, b., va la mint an nak iga zo -
lá sa, hogy a köz al kal ma zott
nem áll olyan fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té sét nem te szi le he-
tõ vé, szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., az in -
téz mény ve ze té sé re, fej lesz -
té sé re vo nat ko zó prog ram,
vpr., nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó 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: pos tai úton, aján lott,
el sõbb sé gi kül de mény ként,
„Bé kés Me gyei Mú ze u mok
Igaz ga tó sá ga igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.
F: Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont 
In téz mény fenn tar tá si 
Fõ osz tá lya
Te l.: (66) 441-536
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap, a fenn tar tó 
szék he lyén, hon lap ján:
https://el la to.be kes me gye.hu,
az intézmény honlapján:
www.bmmi.hu.
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Bé kés Me gyei 
Haj nal Ist ván 
Szo ci á lis Szol gál ta tó 
Cent rum
5630 Bé kés, 
Far kas Gyu la u. 2.

Lf.: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal 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 kör be.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, fel sõ-
fo kú, szo ci á lis v., 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. sz.
mel lék le te sze rin ti szak -
irá nyú v., leg alább öt 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, il let ve a köz ok ta -
tás te rü le tén be töl tött
mun ka kör ben szer zett
szgy., szo ci á lis szak vizs -
ga, vagy a pá lyá zó nyi lat -
ko za ta ar ról, hogy vál lal ja
a meg bí zást kö ve tõ két
éven be lül an nak meg szer -
zé sét, vagy a szo ci á lis
szak vizs ga aló li, 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 6. § 
(8) be kez dé se alap ján 
biz to sí tott men tes ség iga -
zo lá sa. Az in téz mény ve ze -
tõi 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: leg alább 10 éves, 
e te rü le ten szer zett vez.
gyak., köz igaz ga tás ban
szer zett ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt., 
A szo ci á lis igaz ga tás ról 
és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló 
1993. évi III. tör vény, va la -
mint a Kjt.-nek a szo ci á lis,
va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII.26.) Korm.
ren de let alap ján.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. és a Kjt.-nek a szo ci á -
lis, va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi ága zat -
ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 257/2000. (XII.26.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szo ci á lis szak vizs gát,
vagy a szak vizs ga aló li men -
tes sé get iga zo ló om., vagy
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó a szo ci á lis szak vizs ga
le té te lé nek kö te le zett sé gét
vál lal ja, b., va la mint an nak
iga zo lá sá ra, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, szgy.-t iga zo ló do -
ku men tum, szak mai ön.,
vpr., nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó 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.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, aján lott,
el sõbb sé gi kül de mény ként,
„Bé kés Me gyei Haj nal Ist ván 
Szo ci á lis Szol gál ta tó Cent -
rum igaz ga tói pá lyá zat” meg -
je lö lés sel el lát va kell be nyúj -
ta ni.
Pc: Bé kés Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.
F: Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
In téz mény fenn tar tá si 
Fõ osz tá lya 
Te l.: (66) 441-536 
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap, a fenn tar tó szék -
he lyén, hon lap ján: https://el -
la to.bekesmegye.hu, az
intézmény honlapján:
www.hajnalotthon.hu,
Szociális Köz löny.

Bé kés Me gyei 
Hu nya di Já nos 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Ne ve lé si Ta nács adó 
és Kol lé gi um 
5800 Me zõ ko vács há za,
Sár me zey End re u. 63.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den 
olyan ügy ben, ame lyet  

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
a Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei 
és 18. §-a sze rin ti v., 
leg alább öt éves pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy., az in téz mény 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
mun ka kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017. 
jú li us 31ig, 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. febr. 22.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Bé kés Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. és a Kjt. köz ok ta tá si
in téz mé nyek ben tör té nõ vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ
138/1992. (X.8.) Korm. ren -
de let ren del ke zé sei az irány -
adók.
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jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, szgy.-ot iga zo ló
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr., amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zó 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: pos tai úton, aján lott,
el sõbb sé gi kül de mény ként,
„Bé kés Me gyei Hu nya di Já -
nos Köz ok ta tá si In téz mény
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Bé kés Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
5600 Bé kés csa ba,
Der ko vits sor 2.
F: Bé kés Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
In téz mény fenn tar tá si Fõ osz -
tá lya
Te l.: (66) 441-536
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
A fenn tar tó szék he lyén, 
hon lap ján: https://el la to.be -
kes me gye.hu,
az in téz mény hon lap ján:
www.hunyadi-mkov.sulinet.
hu

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 4.

Jó zsef At ti la 
Ál ta lá nos Is ko la
2500 Esz ter gom,
Mart sa A. út 2.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a 

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 gyak.,
bün tet len elõ élet, ma ga -
sabb 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 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig 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.
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mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Ba bits Mi hály 
Ál ta lá nos Is ko la
2500 Esz ter gom,
Su gár út 24.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la
2509 Esz ter gom-Kert vá ros,
Wes se lé nyi u. 40–42.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

a meg bí zás sal egy ide jû leg 
a vég zett sé gé nek meg fe-
le lõ közalkalmazotti
szakmai munkakörbe
kinevezhetõ.

Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké rést kö ve tõ en
a Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek és a
Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Kor mány hi va tal 
kor mány meg bí zott já nak ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
rész le tes szak mai élet rajz,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, om., leg alább 
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum(ok), b., va la mint 
an nak iga zo lá sa, hogy a köz -
al kal ma zott nem áll olyan
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já -
rul a tel jes pá lyá za ti anya gá -
nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez), nyi lat -
ko zat 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 zat ar ról,
hogy a pá lyá zó vál lal ja, hogy 
ele get tesz a va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban
(egy ere de ti és két má so la ti),
to váb bá egy pél dány ban
CD-n, pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen „Igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
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Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Zsig mon dy Vil mos 
Gim ná zi um és In for ma ti kai 
Szak kép zõ Is ko la
2510 Do rog,
Ott hon tér 3.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Szé che nyi Ist ván
Köz gaz da sá gi-In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la
2900 Ko má rom,
Tán csics M. u. 75.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Kult sár Ist ván
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2900 Ko má rom,
Klap ka Gy. u. 56.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 

Egye te mi szin tû ta ná ri 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
gyak., bün tet len elõ élet,
ma ga sabb 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 a 
vég zett sé gé nek meg fe le lõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe ki ne vez he tõ.

Pc: Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 4.
Sze mé lye sen: Ko má rom-
Esz ter gom Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 4. 342. sz. Iro da.
F: Süt tõ Eri ka 
fõ osz tály ve ze tõ 
Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Te l.: (34) 517-225,
06 (20) 576-3426
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak a jo got, hogy meg -
fe le lõ pályázó hiányában a
pályázati el já rást ered mény -
te len nek nyilvánítsa.
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a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Kõ rö sy Lász ló 
Kö zép is ko lai Kol lé gi um
2500 Esz ter gom,
Szent Ist ván tér 6.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Ko má rom Esz ter gom 
Me gyei Já vor ka Sán dor
Me zõ gaz da sá gi és Élel mi -
szer ipa ri Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la és Kol lé gi um
2890 Ta ta,
Új út 19.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.
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Ko má rom Esz ter gom Me -
gyei id. Ru bik Er nõ Kö -
zép fo kú Kol lé gi um
2509 Esz ter gom-Kert vá ros,
Wes se lé nyi u. 35–39.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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

Ko má rom Esz ter gom 
Me gyei Gé za Fe je de lem
Ipa ri Szak kép zõ Is ko la
2500 Esz ter gom,
Bu dai Nagy An tal u. 24.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

Do bó Ka ta lin Gim ná zi um
2500 Esz ter gom,
Bá no mi út 8.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den olyan  
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ügy ben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más ha tás-
kö ré be.

Ba las sa Bál int 
Gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2500 Esz ter gom,
Szent Ist ván tér 7–9.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Ko má rom Esz ter gom 
Me gyei Ala py Gás pár
Szak is ko la, Szak kö zép is -
ko la és Kol lé gi um
2900 Ko má rom,
Tán csics M. u. 73.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Ko má rom Esz ter gom 
Me gyei Er kel Fe renc 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2510 Do rog,
Bécsi u. 65.

Szak irá nyú 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., 
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Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
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.

Zsolt Nán dor 
Alap fo kú Ze ne- 
és Mû vé sze ti is ko la
2500 Esz ter gom,
Gesz te nye fa sor 12.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
ha tás kö ré be.

bün tet len elõ élet, ma ga -
sabb 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 a
vég zett sé gé nek meg fe le lõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ.

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Pe da gó gi ai és
Gyer mek vé del mi Szak -
szol gá la ti In téz mény
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 4.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Szak irá nyú fel sõ fo kú v. 
és szak kép zett ség 
(4/2010. (I.19.) OKM ren -
de let vagy a 15/1998.
(IV.30.) NM ren de let 
sze rint), 4/2010. (I.19.)
OKM ren de let sze rin ti v.
ese tén pe da gó gus szak -
vizs ga, ill. pszi cho ló gus
szak kép zett ség gel ren del -
ke zõ pá lyá zó ese tén kli ni -
kai, ne u ro pszi cho ló gi ai,
pe da gó gi ai vagy ta nács -
adói szak vizs ga meg lé te
kö te le zõ, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett gyak., bün tet len
elõ élet, ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zást az kap hat, 
aki a mun kál ta tó val 
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köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg a
vég zett sé gé nek meg fe le lõ
köz al kal ma zot ti szak mai
munkakörbe ki ne vez he tõ.

Mon tágh Im re 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la 
és Spe ci á lis Szak is ko la
2500 Esz ter gom,
Do bo gó kõi út 29.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
ha tás kö ré be.

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga, ill.
pszi cho ló gus szak kép zett -
ség gel ren del ke zõ pá lyá zó 
ese té ben kli ni kai, ne u ro -
pszi cho ló gi ai, pe da gó gi ai
vagy ta nács adói szak vizs -
ga meg lé te kö te le zõ, leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
gyak., bün tet len elõ élet,
ma ga sabb 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 a 
végzettségének megfelelõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ.

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Di ák ott hon 
és Gyer mek ott hon
2890 Ta ta,
Új út 21.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
ha tás kö ré be.

Szak irá nyú fel sõ fo kú v. és 
szak kép zett ség (1993. évi
LXXIX. tör vény vagy a
15/1998. (IV.30.) NM ren -
de let sze rint), köz ok ta tá si
tör vény sze rin ti v. ese tén
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év szgy.,
bün tet len elõ élet, ma ga -
sabb 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 a
vég zett sé gé nek meg fe le lõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe ki ne vez he tõ
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Szent Im re 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
2500 Esz ter gom,
Fõ apát út 1.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Egye te mi szin tû ta ná ri 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
gyak., bün tet len elõ élet,
ma ga sabb 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 a 
vég zett sé gé nek meg fe le lõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké rést kö ve tõ en
a Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek és a
Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Kor mány hi va tal 
kor mány meg bí zott já nak ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
és a Korm. ren de let ren del ke -
zé sei az irány adók.
A mun kál ta tó a Kjt. 41. §
sze rin ti mun ka vég zés re irá -
nyu ló to váb bi jog vi szony lé -
te sí té sé hez nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, om., leg alább 
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum(ok), b., va la mint 
an nak iga zo lá sa, hogy 
a köz al kal ma zott nem áll
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té sét nem te szi le he tõ vé, 
nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó a pá lyá za ti 
anya gá ban fog lalt 
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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 vál lal ja, hogy 
ele get tesz a va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban
(egy ere de ti és két má so la ti),
to váb bá egy pél dány ban
CD-n, pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen „Igaz ga tói pá lyá -
zat” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 4.
Sze mé lye sen: Ko má rom-
Esz ter gom Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 4. 342. sz. Iro da.
F: Süt tõ Eri ka fõ osz tály ve ze -
tõ 
Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Te l.: (34) 517-225,
06 (20) 576-3426
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak a jo got, hogy meg -
fe le lõ pá lyá zó hi á nyá ban a
pá lyá za ti el já rást ered mény -
te len nek nyilvánítsa.

Tol na Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.

Tol na Me gyei Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
7100 Szek szárd, 
Bar ti na u. 21.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa, a dön tés ho za tal

Fõ is ko la, a köz ok ta tás ról
szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 18. § (3) be kez dé -
se sze rin ti szak kép zett ség, 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett leg alább öt év fe -
let ti szak mai 
ta pasz ta lat, pe da gó gus
szak vizs ga, bün tet len 
elõ élet. 
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, né met nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re, 
öt tan 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
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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
hatáskörbe.

ál ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
an gol nyelv bõl kö zép fo kú
C tí pu sú ál ta lá nos nyelv -
vizs ga, tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, fran cia nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelvvizsga,
társalgási szin tû nyelv tu -
dás, ve ze tõi tapasztalat
legalább 1–3 év.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Tol na Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt, va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy-ot iga zo ló do ku men -
tum, szak mai ön., vpr. amely
tar tal maz za a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat 
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
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:
(66/2012.), va la mint a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel: „in téz -
mény ve ze tõ” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na Me gye,
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13. 
II. 203.
f: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap, 
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Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja:
www.kor many hi va tal.hu
Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga.

Tol na Me gyei 
Szent Lász ló 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
7100 Szek szárd,
Szé che nyi u. 2–10.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, a dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egye tem, szak irá nyú 
ta ná ri v., pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett – leg -
alább öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat, pe da gó gus
szak vizs ga, bün tet len 
elõ élet. 
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, an gol nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
né met nyelv bõl kö zép fo kú 
C tí pu sú ál ta lá nos nyelv -
vizs ga, tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, fran cia nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga,
társalgási szintû
nyelvtudás, vezetõi
tapasztalat leg alább 
1–3 év .

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re, 
öt tan 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Tol na Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Pos tai úton, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (67/2012.), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „in téz mény ve ze tõ” el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na Me gye,
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13. 
II. 203.
f: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja:
www.kor many hi va tal.hu
Tolna Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga.
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Tol na Me gyei 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont 
7100 Szek szárd, 
Szent Ist ván tér 11–13.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, a dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Fõ is ko la, szak irá nyú 
ta ná ri szak kép zett ség, 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett  – leg alább öt év
fe let ti szak mai ta pasz ta lat, 
pe da gó gus szak vizs ga,
bün tet len elõ élet. 
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, an gol nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
né met nyelv bõl kö zép fo kú 
C tí pu sú ál ta lá nos nyelv -
vizs ga, tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, fran cia nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
ve ze tõi ta pasz ta lat leg -
alább 1–3 év. 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re, 
öt tan év re szó l.
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. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Tol na Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt, va la -
mint a Korm. ren de let ren del -
ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga zo -
lá sa, hogy a köz al kal ma zott
nem ál l olyan fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony lé -
te sí té sét nem te szi le he tõ vé,
leg alább öt éves szgy.-ot iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak sok szo ro sí -
tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz (har -
ma dik sze méllyel köz lé sé hez).
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:
(68/2012.), va la mint a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel: „in téz -
mény ve ze tõ” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na Me gye,
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13. II. 203.
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f: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: NKI in ter ne -
tes hon lap,
Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja:
www.kor many hi va tal.hu
Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga.

Tol na Me gyei 
Sztá rai Mi hály Gim ná zi um
7130 Tol na,
Baj csy-Zsi linsz ky ut ca 73.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa, a dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Egye tem, szak irá nyú ta ná -
ri szak kép zett ség, pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
– leg alább öt év fe let ti
szak mai ta pasz ta lat, 
pe da gó gus- szak vizs ga,
bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, an gol nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú ál -
ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
né met nyelv bõl kö zép fo kú 
C tí pu sú ál ta lá nos nyelv -
vizs ga, tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, fran cia nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú ál -
ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
ve ze tõi ta pasz ta lat 
– leg alább 1–3 év.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016. júl. 
31-ig, ha tá ro zott idõ re, öt tan -
év re szó l.
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. 20.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Tol na Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt, va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma zott 
nem ál l olyan fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té sét nem te szi le he tõ vé,
leg alább öt éves szgy.-ot iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes -
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez).
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: (68/2012.), 
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va la mint a be osz tás meg ne ve -
zé sé vel: „in téz mény ve ze tõ”
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd, Szent Ist ván 
tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na Me gye,
7100 Szek szárd, Szent Ist ván 
tér 11–13. II. 203.
f: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74)505-629
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
Tol na Me gyei Kor mány-
hi va tal hon lap ja:
www.kor many hi va tal.hu
Tol na Táj Te le ví zió
 Képújsága.

Tol na Me gyei In teg rált
Szo ciá lis In téz mény 
7100 Szek szárd,
Szent mik ló si út 9.

Lf: az in téz mény ve ze tõ fel -
ada ta az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû köd -
te té se, a ta ka ré kos gaz dál -
ko dás, a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa, a dön tés ho za tal 
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. 

Fõ is ko la, az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ, az 1/2000.
(I.7.) SZCSM ren de let 
3. sz. mel lék le te sze rint
in téz mény ve ze tõ be osz tás
el lá tá sá ra meg ha tá ro zott
szak irá nyú v., 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 ciá lis el lá tás, az
egész ség ügyi el lá tás, il l. a
köz ok ta tás te rü le tén be töl -
tött mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább öt év fe let -
ti szak mai ta pasz ta lat,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat té tel.
Elõny: ve ze tõi ta pasz ta lat
– leg alább egy-há rom év
ve ze tõi ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 31-ig, ha tá ro zott 
idõ re szó l.
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. 29.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
pá lyá zat el bí rá lá sá ról a Tol na 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. va -
la mint a Kjt-nek a szo ciá lis,
va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló
257/2000. (XII.26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog-
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vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg aláb böt éves
szgy.-ot iga zo ló do ku men -
tum, szak mai ön., vpr., amely 
tar tal maz za a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé se ket, a szo ciá lis
szak vizs ga meg lé tét iga zo ló
ok irat vagy 1/2000. (I.7.)
SZCSM ren de let 6. § (8) be -
kez dé sé ben fel so rolt men tes -
sé get iga zo ló do ku men tum,
ezek hi á nyá ban a pá lyá zó
nyi lat ko za ta, mi sze rint a
meg bí zást kö ve tõ két éven
be lül vál lal ja a szo ciá lis
szak vizs ga le té te lét, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
hoz zá já rul a tel jes pá lyá za ti
anya gá nak sok szo ro sí tá sá -
hoz, to váb bí tá sá hoz (har ma -
dik sze méllyel köz lé sé hez),
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó val szem ben a 1997. évi 
XXXI. tör vény 15. § (8) be -
kez dé sé ben fog lalt ki zá ró ok
nem ál l fenn, nyi lat ko za tot
ar ról, hogy nem ál l cse lek võ -
ké pes sé get ki zá ró vagy kor -
lá to zó gond nok ság alatt, nyi -
lat ko za tot, mi sze rint vál lal ja
a va gyon nyi lat ko zat té te li el -
já rás le foly ta tá sát.
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:
(92/2012.), va la mint a 
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„in téz mény ve ze tõ” el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na me gye
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
II. em. 203.
F: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
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A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 30.
Szo ci á lis Köz löny,
A Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja
www.kor many hi va tal.hu,
Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga,
Az intézmény honlapja:
www.tmiszi.hu

Tol na Me gyei 
Gyer mek vé del mi 
Igaz ga tó ság
7100 Szek szárd,
Szé che nyi u. 48–52.

Lf: az in téz mény ve ze tõ fel -
ada ta az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû köd -
te té se, a ta ka ré kos gaz dál -
ko dás, a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa, a dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den olyan 
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Fõ is ko la, az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ, a 15/1998.
(IV.30.) NM ren de let 
2. sz. mel lék let I. rész 
II. Szak el lá tá sok pont já -
ban meg ha tá ro zott 
szak ké pe sí tés, 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, ill. a
köz ok ta tás te rü le tén be töl -
tött mun ka kör ben szer zett
szgy., leg alább öt év fe let -
ti szak mai ta pasz ta lat,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat té tel.
Elõny: ve ze tõi ta pasz ta lat
– leg alább egy-há rom év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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. febr. 29.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
pá lyá zat el bí rá lá sá ról a Tol na 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je dönt.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt.-nek 
a szo ci á lis, va la mint a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi 
ága zat ban tör té nõ vég re haj-
tá sá ról szó ló 257/2000.
(XII.26.) Korm. ren de let 
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-ot iga zo ló do ku men -
tum, szak mai ön., vpr., 
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket,
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a szo ci á lis szak vizs ga meg lé -
tét iga zo ló ok irat vagy
15/1998. (IV.30.) NM ren de -
let 3. § (4) be kez dé sé ben fel -
so rolt men tes sé get iga zo ló
do ku men tum, ezek hi á nyá -
ban a pá lyá zó nyi lat ko za ta,
mi sze rint a meg bí zást kö ve tõ 
két éven be lül vál lal ja a szo -
ci á lis szak vizs ga le té te lét,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak sok szo ro -
sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó val szem ben 
a 1997. évi XXXI. tör vény 
15. § (8) be kez dé sé ben fog -
lalt ki zá ró ok nem áll fenn,
nyi lat ko za tot ar ról, hogy nem 
áll cse lek võ ké pes sé get ki zá ró 
vagy kor lá to zó gond nok ság
alatt, nyi lat ko za tot, mi sze rint 
vál lal ja a va gyon nyi lat ko zat
té te li el já rás le foly ta tá sát.
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:
(93/2012.), va la mint a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel: „in téz -
mény ve ze tõ” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na me gye
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
II. em. 203.
F: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 30.
Szo ci á lis Köz löny,
A Tol na Me gyei Kor mány hi -
va tal hon lap ja
www.kor many hi va tal.hu,
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Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga,
Az in téz mény hon lap ja:
www.tmgyi.hu

Tol na Me gyei Le vél tár
7100 Szek szárd,
Bé la tér 1.

Lf: a le vél tár ve ze tõ jé nek
fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa, a dön tés -
ho za tal 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 kör be.

Egye tem, az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ v. és szak kép -
zett ség, vég zett sé gé nek és
szak kép zett sé gé nek vagy
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban szer zett
gya kor lat – leg alább öt év
fe let ti szak mai ta pasz ta lat,
ma gyar ál lam pol gár ság,
ma gyar nyelv tu dás,
tár gya lá si szin tû ide gen -
nyelv-is me ret, ki emel-
ke dõ, szak irá nyú tu do má -
nyos te vé keny ség, bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té tel. 
Elõny: veze tõi ta pasz ta lat
– leg alább egy-há rom év
ve ze tõi ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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. febr. 29.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel a Tol na 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je dönt.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. ren de let a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXXI II.
tör vény vég re haj tá sá ról a
mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si
és a köz gyûj te mé nyi te rü le -
ten fog lal koz ta tot tak jog vi -
szo nyá val össze füg gõ egyes
kér dé sek ren de zé sé re ren del -
ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi 
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-t iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz,
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to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), az
ide gen nyelv-is me ret iga zo lá -
sá ra leg alább ál la mi lag el is -
mert komp lex tí pu sú kö zép -
fo kú nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vány vagy az zal egyen ér té kû
ok irat, a szak mai gya kor lat
kül föl di tel je sí té sé rõl szó ló
iga zo lás, nyi lat ko za tot, mi -
sze rint vál lal ja a va gyon nyi -
lat ko zat té te li el já rás le foly -
ta tá sát.
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:
(90/2012.), va la mint a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel: „in téz -
mény ve ze tõ” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na me gye
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
II. em. 203.
F: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 30.
A Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja
www.kor many hi va tal.hu,
Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga,
Az in téz mény hon lap ja:
www.tolnalev.hu

Tol na Me gyei Illyés Gyu la 
Könyv tár
7100 Szek szárd,
Szé che nyi u. 51.

Lf: a könyv tár ve ze tõ jé nek
fel ada ta az in téz mény

Egye tem, az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ v. és szak kép -
zett ség, vagy nem szak irá -
nyú egye te mi v. és fel sõ -
fo kú szak irá nyú mun ka-
kö ri szak vizs ga, vagy

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 31-ig, ha tá ro zott idõ re
szól.
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szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa, a dön tés -
ho za tal 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 hatáskörbe.

fõ is ko lai könyv tá ro si v.,
fel sõfo kú szak irá nyú vég -
zett sé gé nek és szak kép -
zett sé gé nek vagy nem
szak irá nyú egye te mi vég -
zett sé ge ese tén a fel sõ fo kú 
mun ka kö ri szak vizs gá já -
nak és egy ben az in téz -
mény alap te vé keny sé gé -
nek meg fe le lõ jog vi szony -
ban szer zett gya kor lat –
leg alább öt év fe let ti szak -
mai ta pasz ta lat,
ma gyar ál lam pol gár ság,
ma gyar nyelv tu dás,
ide gen nyelv-is me ret,
ki emel ke dõ, szak irá nyú
tu do má nyos te vé keny ség,
bün tet len elõ élet, va gyon -
nyi lat ko zat-té tel.
Elõny: an gol nyelv bõl kö -
zép fo kú C tí pu sú ál ta lá nos 
nyelv vizs ga, tár sal gá si
szin tû nyelv tu dás, né met
nyelv bõl kö zép fo kú 
C tí pu sú ál ta lá nos nyelv -
vizs ga, tár sal gá si szin tû
nyelv tu dás, fran cia nyelv -
bõl kö zép fo kú C tí pu sú 
ál ta lá nos nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás,
ve ze tõi ta pasz ta lat – leg -
alább egy há rom év
vezetõi tapasztalat.

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. 29.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel a Tol na 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. ren de let a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXXI II.
tör vény vég re haj tá sá ról a
mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si
és a köz gyûj te mé nyi te rü le -
ten fog lal koz ta tot tak jog vi -
szo nyá val össze füg gõ egyes
kér dé sek ren de zé sé re ren del -
ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-t iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy  a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez), az ide -
gen nyelv-is me ret iga zo lá sá ra 
leg alább ál la mi lag el is mert
komp lex tí pu sú kö zép fo kú
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány
vagy az zal egyen ér té kû 
ok irat, a szak mai gya kor lat
kül föl di tel je sí té sé rõl szó ló
iga zo lás, nyi lat ko za tot, 
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mi sze rint vál lal ja a va gyon -
nyi lat ko zat té te li el já rás 
le foly ta tá sát.
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:
(91/2012.), va la mint a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel: „in téz -
mény ve ze tõ” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Tol na Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na me gye
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
II. em. 203.
F: He ge dûs Hel ga
Tel.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 30.
A Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja
www.kor many hi va tal.hu,
Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga,
Az in téz mény hon lap ja:
www.igyuk.hu

Wo sins ky Mór 
Me gyei Mú ze um
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 26.

Lf: a mú ze u um ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa, a dön tés -
ho za tal 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 kör be.

Egye tem, az in téz mény
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ v. és szak kép -
zett ség, vég zett sé gé nek 
és szak kép zett sé gé nek és
egy ben az in téz mény alap -
te vé keny sé gé nek meg fe le -
lõ jog vi szony ban szer zett
gyak. – leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat,
ma gyar ál lam pol gár ság,
ma gyar nyelv tu dás,
tár gya lá si szin tû ide gen -
nyelv-is me ret, ki emel-
ke dõ, szak irá nyú tu do má -
nyos te vé keny ség, bün tet -
len elõ élet, va gyon nyi lat -
ko zat-té tel.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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. febr. 29.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel a Tol na 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je dönt.
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Elõny: ve ze tõi ta pasz ta lat
– leg alább egy-há rom év
ve ze tõi tapasztalat.

Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. ren de let a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXXI II.
tör vény vég re haj tá sá ról a
mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si
és a köz gyûj te mé nyi te rü le -
ten fog lal koz ta tot tak jog vi -
szo nyá val össze füg gõ egyes
kér dé sek ren de zé sé re ren del -
ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-t iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy  a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik 
sze méllyel köz lé sé hez), az
ide gen nyelv-is me ret iga zo lá -
sá ra leg alább ál la mi lag el is -
mert komp lex tí pu sú kö zép -
fo kú nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vány vagy az zal egyen ér té kû
ok irat, a szak mai gya kor lat
kül föl di tel je sí té sé rõl szó ló
iga zo lás, nyi lat ko za tot, 
mi sze rint vál lal ja a va gyon -
nyi lat ko zat té te li el já rás 
le foly ta tá sát.
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:
(89/2012.), va la mint a 
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„in téz mény ve ze tõ” el lát va
kell be nyúj ta ni.
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Pc: Tol na Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
Sze mé lye sen:
Pál fi né Nagy Eri ka
Tol na me gye
7100 Szek szárd,
Szent Ist ván tér 11–13.
II. em. 203.
F: He ge dûs Hel ga
Te l.: (74) 505-629
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 30.
A Tol na Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja
www.kor many hi va tal.hu,
Tol na Táj Te le ví zió 
Kép új sá ga,
Az in téz mény hon lap ja:
www.vmmm.hu

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei 
In téz mény-fenn tar tó 
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Si pos Or bán 
Szak is ko la és Kol lé gi um
5000 Szol nok,
Gyer mek vá ros út 1.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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 kör be.

Fõ is ko la. 
A kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott szak irá nyú v.,
fi gye lem mel a Kö zokt.tv.
18. § (7) be kez dé sé ben
fog lal tak ra, pe da gó gus
szak vizs ga, pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy. – leg alább öt év 
fe let ti szak mai ta pasz ta lat,
bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl.1-ig 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je a kor mány meg bí zott 
egyet ér té sé vel fel ter jesz ti
ja vas la tát az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter hez. 
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zás ról az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt. 
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A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben tör té -
nõ vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 138/1992. (X.8.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se 
ese tén ele get tesz va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett-
sé gé nek. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen kell be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56)505-338
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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. 20.
Az in téz mény hon lap ján:
www.szak kep zo-szol nok.su -
li net.hu
2012.jan.20.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Ré vay György
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la, Kol lé gi um, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Gyer mek ott hon
5461 Ti sza föld vár-Ho mok,
Be nicz ky Gé za út 5.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban és a (3) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott szak irá nyú
v., fi gye lem mel a Kö -
zokt.tv. 18. § (7) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra, pe da gó -
gus szak vizs ga, pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy. – leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017. 
jú li us 1-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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je a kor -
mány meg bí zott egyet ér té sé -
vel fel ter jesz ti ja vas la tát az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter -
hez. A ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás ról az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben tör té -
nõ vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 138/1992. (X.8.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló
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do ku men tum, szak mai ön.,
vpr., amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se 
ese tén ele get tesz va gyon-
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két ere -
de ti pél dány ban, pos tai úton,
vagy sze mé lye sen kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
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. 20.
Az in téz mény hon lap ján:
www.gyogy ped ho mok.
atw. hu
2012.jan.20.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Pe da gó gi ai In té zet, 
Pe da gó gi ai Szak mai és
Szak szol gá lat
5000 Szol nok,
Má ria u. 19.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta

Egye tem, egye te mi szin tû
v. és szak kép zett ség, to -
váb bá – ha jog sza bály 
az adott vég zett ség gel és
szak kép zett ség gel be tölt -
he tõ mun ka kör ben a szak -
vizs ga le té te lét le he tõ vé
te szi, ill. elõ ír ja – szak -
vizs ga, leg alább tíz év

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl.1-ig 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.
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az in téz mény szak sze rû
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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 kör be.

meg fe le lõ szgy., 
bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.

A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után 
a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je a kor -
mány meg bí zott egyet ér té sé -
vel fel ter jesz ti ja vas la tát az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter -
hez. A ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás ról az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben tör té -
nõ vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 138/1992. (X.8.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak sok szo ro -
sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se ese -
tén ele get tesz va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett-
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két 
ere de ti pél dány ban, pos tai
úton, vagy sze mé lye sen kell 
be nyúj ta ni.
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Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
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. 20.
Az intézmény honlapján:
www.szolnok-ped.sulinet.hu
2012.jan.20.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Nagy Lász ló 
Szak kép zõ Is ko la, 
Gim ná zi um és Kol lé gi um
5340 Kun he gyes,
Kos suth La jos út 15–17.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
ha tás kör be.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott szak -
irá nyú v., fi gye lem mel a
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra,
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zett szgy., -– leg alább
öt év fe let ti szak mai ta -
pasz ta lat, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl.1-ig 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ je a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel fel ter jesz ti ja -
vas la tát az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter hez. A ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zás ról az ok ta -
tá sért fe le lõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a Kjt. köz ok ta tá si
in téz mé nyek ben tör té nõ 
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
138/1992. (X.8.) Korm. ren -
de let ren del ke zé sei az irány -
adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se 
ese tén ele get tesz va gyon-
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két 
ere de ti pél dány ban, pos tai
úton, vagy sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
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. 20.

534 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



5. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 535

1 2 3 4

Az in téz mény hon lap ján:
www.nagy lasz lo-khe gyes.
su li net.hu
2012. ja nu ár 20.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Lis ka Jó zsef 
Erõs ára mú 
Szak kö zép is ko la, 
Gim ná zi um és Kol lé gi um
5100 Jász be rény,
Rá kó czi út 13–15.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott szak -
irá nyú v., fi gye lem mel a
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra,
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. – leg alább
öt év fe let ti szak mai ta -
pasz ta lat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl.1-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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je a kor -
mány meg bí zott egyet ér té sé -
vel fel ter jesz ti ja vas la tát az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter -
hez. A ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás ról az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt. 
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben
tör té nõ vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 138/1992. (X.8.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a 
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pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se 
ese tén ele get tesz va gyon-
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két 
ere de ti pél dány ban, pos tai
úton, vagy sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Az intézmény honlapján:
www.jaszbereny.hu/lista.hu
2012. ja nu ár 25.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Lá bas sy Já nos
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
5200 Tö rök szent mik lós,
Al má sy út 51.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa és dön tés ho za -
tal az in téz mény mû kö dé -
sé vel kapcsolatban

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott szak -
irá nyú v., fi gye lem mel a
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra, 
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zett szgy. – leg alább
öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 1-ig 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak
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min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kör be.

vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je a kor -
mány meg bí zott egyet ér té-
sé vel fel ter jesz ti ja vas la tát 
az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter hez.
A ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zás ról az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben tör té -
nõ vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 138/1992. (X.8.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel 
köz lé sé hez), nyi lat ko za tot 
ar ról, hogy az ál lás el nye ré se 
ese tén ele get tesz va gyon-
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két ere -
de ti pél dány ban, pos tai úton,
vagy sze mé lye sen kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
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Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
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. január 20.
Az in téz mény honlapján:
www.ipari604.sulinet.hu
2012. ja nu ár 20.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Gróf Szé che nyi
Ist ván Gim ná zi um, Szak -
kép zõ Is ko la és Kol lé gi um
5130 Jász apá ti,
Vas út út 2.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, ame lyet 
jog sza bály nem utal más
hatáskörbe.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott szak -
irá nyú v., fi gye lem mel a
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra, 
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zet szgy. – leg alább öt 
év fe let ti szak mai ta pasz -
ta lat, bün tet len elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl.1-ig 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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je a kor -
mány meg bí zott egyet ér té sé -
vel fel ter jesz ti ja vas la tát az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter -
hez. A ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás ról az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a Kjt. 
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben 
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tör té nõ vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 138/1992. (X. 8.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se 
ese tén ele get tesz va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett-
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két 
ere de ti pél dány ban, pos tai
úton, vagy sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
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. ja nu ár 20.
Az in téz mény hon lap ján:
www.mlgsz.su li net.hu
2012. ja nu ár 20.
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Jász-Nagy kun Szol nok
Me gyei Ká das György
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la, Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Di ák ott hon 
és Gyer mek ott hon
5310 Kis új szál lás,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 37.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az in -
téz mény mû kö dé sé vel
kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban és a (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szak -
irá nyú v., fi gye lem mel a
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra,
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zett szgy. – leg alább
öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl.1-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. febr. 20.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ je a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel fel ter jesz ti ja -
vas la tát az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter hez. A ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zás ról az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy a pá lyá za ti 
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. va la mint a Kjt. köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben tör té -
nõ vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 138/1992. (X.8.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se
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e se tén ele get tesz va gyon-
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két 
ere de ti pél dány ban, pos tai
úton, vagy sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
A pá lyá zat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Há mo ri And rás
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
5350 Ti sza fü red,
Ady End re út 4.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
18. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott szak -
irá nyú v., fi gye lem mel a
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra,
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zett szgy. – leg alább
öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat,
büntetlen elõélet, 
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017. 
jú li us 1-jé 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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ je a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel fel ter jesz ti 
ja vas la tát az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter hez. A ma ga -
sabb ve ze tõi meg bí zás ról az
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ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt. A pá lyá zat ki író ja fenn -
tart ja a jo got, hogy a pá lyá -
za ti el já rást ered mény te len -
nek nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a Kjt köz ok ta tá si
in téz mé nyek ben tör té nõ 
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
138/1992. (X.8.) Korm. ren -
de let ren del ke zé sei az irány -
adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan el til tás ha -
tá lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, leg alább
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a 
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz-
lé sé hez), nyi lat ko za tot ar ról,
hogy az ál lás el nye ré se ese -
tén ele get tesz va gyon-
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon két 
ere de ti pél dány ban, pos tai
úton, vagy sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni.
Pc: Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
5000 Szol nok,
Kos suth La jos út 2.
Sze mé lye sen:
Dr. Bo zó And rea
Jász-Nagy kun-Szol nok 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je,
5000 Szol nok,
Kos suth Lajos út 2.
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F: Kal már And rea
In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 505-338
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. január 25.
Az in téz mény hon lap ján:
www.ha mo ri-tfu -
red.sulinet.hu
2012. január 25.

Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.

Szon di György 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Spe ci á lis
Szak is ko la
2660 Ba las sa gyar mat,
Ré gi ma lom u. 2.

Lf.: szak kö zép is ko lai szak -
is ko lai, spe ci á lis szak is ko -
lai kö zép fo kú ok ta tás irá -
nyí tá sa. Az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal az in téz mény mû -
kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Egye tem, egye te mi szin tû
v., szak irá nyú ta ná ri 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 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 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,
bün tet len elõélet.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-éig 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. feb ru ár 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel tett – ja vas la ta 
alap ján az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó hoz zá já rul a 
tel jes pá lyá za ti anya gá nak
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sok szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá -
sá hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez), nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó 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 elõ ze tes
kö te le zett ség vál la lá sát ar ra,
hogy – nyer tes pá lyá zó-
ként – egyes va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség rõl
szó ló 2007. évi CLII. tör vény 
5. § (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti idõ ben va gyonnyi lat -
ko za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (149/2012, va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi és 
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Dr. Han dó Be at rix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Zsolnai Béla, valamint
Dr. Handó Beatrix
Te l.: (32) 620-170
(32) 620-266
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes hon lap.

Mik száth Kál mán 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2660 Ba las sa gyar mat,
Hét ve zér u. 26.

Egye tem, egye te mi szin tû
v., szak irá nyú ta ná ri 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 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 köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-éig, 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.
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Lf.: gim ná zi u mi, szak kö -
zép is ko lai, szak is ko lai kö -
zép fo kú ok ta tás irá nyí tá sa. 
Az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes ûkö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más
hatáskörébe.

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, bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

Pbhi: 2012. feb ru ár 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel tett – ja vas la ta 
alap ján az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. , va la mint a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz (har -
ma dik sze méllyel köz lé sé -
hez), nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett ség -
vál la lá sát ar ra, hogy – nyer -
tes pá lyá zó ként – egyes va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség rõl szó ló 2007. évi
CLII. tör vény 5. § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti idõ ben
va gyonnyi lat ko za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo no -
sí tó szám mal: (145/2012, 
va la mint a be osz tás 
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meg ne ve zé sé vel: „igaz ga tó”
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi és 
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Zsol nai Bé la, va la mint
Dr. Han dó Be at rix
Te l.: (32) 620-170
(32) 620-266
A pá lyá zat további
megjelenésének helye:
NKI internetes hon lap.

Lipt hay Bé la 
Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
3170 Szé csény,
Ha y nald L. u. 11.

Lf.: szak kö zép is ko lai,
szak is ko lai kö zép fo kú 
ok ta tás, va la mint a kol lé-
gi u mi ne ve lés fel ada ta i nak
irá nyí tá sa. Az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa és dön -
tés ho za tal az in téz mény
mû köd te té sé vel kap cso lat -
ban min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más hatáskörébe.

Egye tem, egye te mi szin tû
v., szak irá nyú ta ná ri 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 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 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,
bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017. 
jú li us 31-éig,
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. febr. 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak 
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a Nóg rád Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel tett – ja vas la ta 
alap ján az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
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amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz (har -
ma dik sze méllyel köz lé sé -
hez), nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy –
nyer tes pá lyá zó ként – egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség rõl szóló 2007. évi 
CLII. tör vény 5. § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti idõ ben 
va gyonnyi lat ko za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy 
sze mé lye sen, a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo no -
sí tó szám mal: (142/2012, 
va la mint a be osz tás meg ne -
ve zé sé vel: „igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi és 
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Zsol nai Bé la, va la mint
Dr. Han dó Be at rix
Te l.: (32) 620-170
(32) 620-266
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.
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Ró zsa völ gyi Márk 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2660 Ba las sa gyar mat,
Ó vá ros tér 11.

Lf: alap fo kú mû vé szet ok -
ta tá si fel ada tok irá nyí tá sa,
ze ne mû vé szet, tánc mû vé -
szet, kép zõ- és ipar mû vé -
szet, szín mû vé szet-báb mû -
vé szet ágak ban az in téz -
mény szék he lyén, tag in téz -
mé nye i ben, ki he lye zett
osz tá lya i ban. Az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû köd te té se, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dás, a mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa
és dön tés ho za tal az in téz -
mény mûködtetésével
kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Fõ is ko la, fõ is ko lai v.,
szak irá nyú ta ná ri szak kép -
zett ség, vagy mû vész 
fel sõ fo kú 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., bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig ha tá ro zott idõ re
szó l.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma: hatá -
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. 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Nóg rád Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a kor mány -
meg bí zott egyet ér té sé vel tet t
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. , va la mint a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy-t
 igazoló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz (har -
ma dik sze méllyel köz lé sé -
hez), nyi lat ko zat ar ról, hogy
a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett ség -
vál la lá sát ar ra, hogy – nyer -
tes pá lyá zóként – egyes va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség rõl szóló 
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2007. évi CLII. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti idõ ben va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (148/2012), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi és 
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Zsol nai Bé la, va la mint
dr. Han dó Be at rix
Te l.: (32) 620-170,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Vá ci Mi hály Gim ná zi um
3078 Bá tony te re nye,
Vá ci Mi hály út 5.

Lf: gim ná zi u mi ok ta tás irá -
nyí tá sa. Az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és a dön -
tés ho za tal az in téz mény
mû köd te té sé vel kap cso lat -
ban min den olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Egye tem, egye te mi szin tû
v., szak irá nyú ta ná ri 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 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 ál l, 
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,
bün tet len elõélet.
Elõny: köz ok ta tás vezetõi
szak vizs ga, ve ze tõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 20.
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: A vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után
a Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a kor mány meg -
bí zott egyet ér té sé vel tet t – ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t
 igazoló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
 fejlesztési el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz 
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zó ként –
egyes va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség rõl szóló
2007. évi CLII. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti idõ ben va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (150/2012), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád
 Megyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi és
 Humánpolitikai Fõ osz tály
dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
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F: Ko vács Eri ka, va la mint dr. 
Han dó Be at rix
Te l.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Mik száth Kál mán 
Gim ná zi um,
Pos ta for gal mi 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
3060 Pász tó,
Rá kó czi út 1.

Lf: gim ná zi u mi ma gyar–
fran cia két ta ní tá si nyel vû
gim ná zi u mi, szak kö zép is -
ko lai kö zép fo kú ok ta tás
irá nyí tá sa, va la mint a kol -
lé gi u mi ne ve lés fel ada ta i -
nak irá nyí tá sa. Az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû köd te té se, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dás, a mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa
és dön tés ho za tal az in téz -
mény mû köd te té sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más
 hatáskörébe.

Egye tem, egye te mi szin tû
v., szak irá nyú ta ná ri 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 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 ál l, 
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,
bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, fran cia nyelv
is me re te, ve ze tõi
 tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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. 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel tet t – ja vas la ta 
alap ján az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz 
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról, 
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hogy  a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy 
– nyer tes pá lyá zó ként –
egyes va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség rõl szóló
2007. évi CLII. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti idõ ben va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (144/2012), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi és 
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Ko vács Eri ka, va la mint
dr. Han dó Be at rix.
Te l.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap

Nóg rád Me gyei 
Pe da gó gi ai-Szak mai 
Szol gál ta tó 
és Szak szol gá la ti In té zet
3100 Sal gó tar ján,
Ru ha gyá ri út 9.

Lf: a pe da gó gi ai-szak mai
szol gál ta tá sok és a ta nu lá si 
ké pes sé get vizs gá ló 
szak ér tõi és re ha bi li tá-
ci ós fel ada tok 
irá nyí tá sa. 

Egye tem, szak irá nyú
egye te mi szin tû v. és szak -
kép zett ség, va la mint leg -
alább 10 év meg fe le lõ
(bár me lyik pe da gó gi ai-
 szak mai szol gál ta tás el lá -
tás hoz szük sé ge is me re tek 
meg szer zé sét biz to sí tó,
vagy tan ügy igaz ga tá si
mun ka kör ben el töl tött)
szgy., vagy egye te mi szin -
tû gyógy pe da gó gus,
gyógy pe da gó gus, vagy

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig 
ha tá ro zott idõ re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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. 20. 
16 órá ig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
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Az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

 pszi cho ló gus szak ké pe sí -
tés, va la mint en nek meg -
fe le lõ mun ka kör ben szer -
zett leg alább 10 év szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
pszi cho ló gus ese tén kli ni -
kai, ne u ro pszi cho ló gi ai,
pe da gó gi ai vagy ta nács -
adói pszi cho ló gus szak -
vizs gá ra van szük ség,
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 köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, 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, bün tet len
elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a kor mány -
meg bí zott egyet ér té sé vel tet t
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: A Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t
 igazoló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz 
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zó ként –
egyes va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség rõl szóló
2007. évi CLII. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti idõ ben va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (147/2012), 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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Pc: Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi 
és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Ko vács Eri ka, va la mint
dr. Han dó Be at rix.
Te l.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Nóg rád Me gyei 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
és Gyer mek ott hon
3060 Pász tó,
Fõ út 138.

Lf: az eny he, a kö zép sú -
lyos ér tel mi fo gya té ko sok
és az au tis ta gyer me kek
óvo dá ja, ál ta lá nos is ko lá ja, 
kész ség fej lesz tõ spe ci á lis
szak is ko lá ja, di ák ott ho ni
és gyer mek ott ho ni el lá tá -
suk, va la mint az egy sé ges
gyógy pe da gó gi ai mód szer -
ta ni köz pont és ne ve lé si ta -
nács adó irá nyí tá sa. Az in -
téz mény szak sze rû és tör -
vé nyes mû köd te té se, a ta -
ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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
hatáskörébe.

Fõ is ko la, pszi cho ló gus
vagy gyer mek pszi chi á ter
szak ké pe sí tés, illetve fõ is -
ko lai vagy egye te mi szin -
tû pe da gó gus, gyógy pe da -
gó gus vagy en nek meg fe -
le lõ szak ké pe sí tés,
pe da gó gus- szak vizs ga,
pszi cho ló gus ese tén kli ni -
kai, ne u ro pszi cho ló gi ai,
pe da gó gi ai vagy ta nács -
adói pszi cho ló gus szak -
vizs gá ra van szük ség,
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 köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, 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.
A szak ké pe sí tés nek
 megfelelõ mun ka kör ben
szer zett leg alább öt év
szgy, bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ér tel mi fo gya -
té ko sok ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyé ben vagy
 pedagógiai szak szol gá la ti
in téz mény ben szer zett ve -
ze tõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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. 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei
 Intézményfenntartó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a kor mány -
meg bí zott egyet ér té sé vel tet t
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: A Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti 
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jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, öt éves szgy.-t 
iga zo ló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
 fejlesztési el kép ze lé se ket,
nyi lat ko zat ar ról, hogy
a  pályázó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zó ként –
egyes va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség rõl szóló
2007. évi CLII. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti idõ ben va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (146/2012), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei
 Intézményfenntartó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád
 Megyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi 
és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Ko vács Eri ka, va la mint
dr. Han dó Be at rix.
Te l.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.
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Bor bély La jos 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
3104 Sal gó tar ján,
Cso ko nai út 21–29.

Lf: szak kö zép is ko lai, szak -
is ko lai kö zép fo kú ok ta tás,
va la mint a kol lé gi u mi
 nevelés fel ada ta i nak
 irányítása.
Az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és a dön tés ho za tal
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.

Egye tem, egye te mi szin tû
v., szak irá nyú ta ná ri szak -
kép zett ség, bün tet len elõ -
élet, pe da gó gus-
szak vizs ga, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma ga sabb
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 ál l, 
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: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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. 20. 16 órá ig 
be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel tet t – ja vas la ta 
alap ján az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t
 igazoló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak  sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz 
(har ma dik sze méllyel  köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy –
nyer tes pá lyá zó ként – egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö-
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te le zett ség rõl szóló 2007. évi 
CLII. tör vény 5. § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti idõ ben
va gyonnyi lat ko za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (141/2012, va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi 
és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Zsol nai Bé la, va la mint
dr. Han dó Be at rix.
Te l.: (32) 620-170,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Ma dách Im re Kol lé gi um
2660 Ba las sa gyar mat,
Ré gi ma lom u. 2.

Lf: kö zép is ko lai kol lé gi u -
mi ne ve lés irá nyí tá sa. 
Az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû köd te té sé vel
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más 
ha tás kö ré be.

Egye tem, egye te mi szin tû
ta ná ri v., vagy szo ci ál-
pe da gó gus, vagy pe da gó -
gi ai szak pszi cho ló gus,
vagy pe da gó gia sza kos,
vagy ne ve lõ-ta nár sza kos
v., pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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. 20. 
16 órá ig be ér ke zõ en.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Nóg rád Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a kor mány meg bí zott
egyet ér té sé vel tet t – ja vas la ta
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alap ján az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ,
va la mint a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, öt éves szgy.-t iga -
zo ló do ku men tum, vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz 
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó 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 elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sát ar ra, hogy –
nyer tes pá lyá zó ként – egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség rõl szóló 2007. évi 
CLII. tör vény 5. § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti idõ ben
va gyonnyi lat ko za tot tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (143/2012, va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Nóg rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
Sze mé lye sen: Nóg rád 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont, Jo gi 
és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
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dr. Han dó Be at rix
3100 Sal gó tar ján,
Rá kó czi út 36.
F: Ko vács Eri ka, va la mint
dr. Han dó Be at rix.
Te l.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI internetes hon lap.

Pest Me gyei
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.

Ady End re Gim ná zi um
2300 Rác ke ve,
Kos suth La jos u. 82.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, ve ze té se, irá -
nyí tá sa, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
közép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um 7–12., 
illetve 9–12. évfolyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. évfolyam.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
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, leg alább
öt év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy.,
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 szóló al kal -
ma zás, illetve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus 
mun ka kör ben tör té nõ,
 határozatlan idõ re szóló
al kal ma zás,
A Kjt. 20/B. § (2) be kez -
dé se sze rint ma ga sabb ve -
ze tõ, il l. 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 ál l, 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: köz ok ta tás te rü le -
tén szerzett vez.gyak.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-ig, 
öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. na pon, 
leg ké sõbb 2012. febr 20., 
24 órá ig elekt ro ni ku san,
a nyom ta tott for má ban, pos -
tán fel adott pá lyá zat fel adá si
ide je a ki írás meg je le né sé tõl
szá mí tott 30. na pon, az az 
2012. febr. 20., 24 órá ig. 
Pe hi: A me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já ról, a
me gyei ön kor mány za ti in téz -
mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat egyes egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl
szóló 2011. évi CLIV.tv.
14. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak sze rint az in téz -
mény ve ze tõ je meg bí zá sá nak 
jo gát 2012. ja nu ár 1. és
2012. szep tem ber 1-je kö zött 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter gya ko rol ja. A pá lyá za to -
kat a Korm. ren de let 22. §
(1) be kez dé se alap ján a Pest
me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je vé le mé -
nye zi és 2012. március 19-ig
meg kül di az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter nek. A ma ga -
sabb ve ze tõi ál lás ra ér vé nyes 
pá lya mun kát be nyúj tó pá lyá -
zó kat a Kjt. 20/A. § (6) be -
kez dé se sze rint a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hu -
szon egy na pon belül a
kinevezési, meg bí zá si jog kör 
gya kor ló ja ál tal létrehozott
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Batt hy ány Káz mér 
Gim ná zi um
2310 Szi get szent mik lós,
Cso ko nai u. 6–14.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, ve ze té se, irá -
nyí tá sa, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
közép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um 
5–12. év fo lyam,
gim ná zi um 
9–12.  év fo lyam,
Nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam.

Bem Jó zsef Mû sza ki 
Szak kö zép- és Szak is ko la
2700 Ceg léd,
Jász be ré nyi út 2.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
szak kö zép is ko la:
a) tan kö te le zet tek ré szé re
  9–12 év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
 szak is ko la 
 9–10. év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás: 
szak kö zép is ko la és szak is -
ko la szak kép zõ év fo lya-
ma in fo lyó OKJ-kép zés.

leg alább há rom ta gú, a be töl -
ten dõ mun ka kör fel ada ta it
érin tõ en szak ér te lem mel
 rendelkezõ bi zott ság hall gat -
ja meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., a
vp. mér té ke a Korm. ren de let 
14/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., lak -
cím, te le fon szám és e-ma il
elér he tõ ség gel, ma xi mum öt
ol dal ter je de lem ben, is ko lai
vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél/ok le ve lek, a pá lyá zó ál tal 
hi te le sí tett om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., egyéb szak -
mai te vé keny ség, eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: be nyúj tan dó ren de -
zett, nyom ta tott for má ban,
A/4 lap-, 12-es be tû mé ret tel,
mi ni mum 15, ma xi mum
30 ol dal ter je de lem ben, két
pél dány ban, va la mint elekt -
ro ni kus úton.
A pá lyá zat ki zá ró lag ak kor
ér vé nyes, ha a pá lya mun ka
az összes tar tal mi és for mai
kö ve tel mény nek egy aránt
meg fe lel.
Hi ány pót lás ra nincs le he tõ -
ség, az ér vény te len pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül a pá lyá za ti el -
já rás ból.
Pc: Pest Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.
e-ma il: 
Hor vathK@pest me gye.hu
PalR@pest me gye.hu
F: Pest Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
Hor váth Krisz ti na
1052 Bu da pest,
Városház u. 7.I/159.
Te l.: 233-6965.
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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. ja nu ár 20.

Bo lyai Já nos Gim ná zi um
és Ke res ke del mi 
Szak kö zép is ko la
2364 Ócsa,
Fa lu Ta más u. 35.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
ál ta lá nos kö zép fo kú
ok ta tás:
gim ná zi um, 
négy  év fo lya mos 
9–12. év fo lyam,
hat év fo lya mos 
7–12. év fo lyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
öt év fo lya mon, 
a gim ná zi um 
9–13. év fo lya mán,
szak kö zép is ko la ki me nõ
rend szer ben.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. na pon, 
leg ké sõbb 2012. febr 20., 
24 órá ig elekt ro ni ku san,
a nyom ta tott for má ban, pos -
tán fel adott pá lyá zat fel adá si
ide je a ki írás meg je le né sé tõl
szá mí tott 30. na pon, az az 
2012. febr. 20., 24 órá ig. 
Pe hi: A me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já ról, a
me gyei ön kor mány za ti in téz -
mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat egyes egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl
szóló 2011. évi CLIV. tv.
14. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak sze rint az in téz -
mény ve ze tõ je meg bí zá sá nak 
jo gát 2012. jan. 1. és 2012.
szept. 1-je kö zött az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter gya ko -
rol ja. A pá lyá za to kat a
Korm. ren de let 22. § (1) be -
kez dé se alap ján a Pest me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je vé le mé -
nye zi és 2012. márc. 19-ig
meg kül di az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter nek. A ma ga -
sabb ve ze tõi ál lás ra ér vé nyes 
pá lya mun kát be nyúj tó pá lyá -
zó kat a Kjt. 20/A. § (6) be -
kez dé se sze rint a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hu -
szon egy na pon be lül a ki ne -
ve zé si, meg bí zá si jog kör
gya kor ló ja ál tal lét re ho zott
leg alább há rom ta gú, a be öl -
ten dõ mun ka kör fel ada ta it
érin tõ en szak ér te lem mel ren -
del ke zõ bi zott ság hall gat ja
meg.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt., a
vp. mér té ke a Korm. ren de let 
14/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek,  is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló ok le vél/ok -
le ve lek, a pá lyá zó ál tal hi te -
le sí tett om., 30 nap nál nem
ré geb bi b., egyéb szak mai te -
vé keny ség, eset le ges pub li -
ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., lak -
cím, te le fon szám és e-ma il
elér he tõ ség gel, ma xi mum öt
ol dal ter je de lem ben, is ko la
vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél/ok le ve lek, a pá lyá zó ál tal 
hi te le sí tett om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., egyéb szak -
mai te vé keny ség, eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: be nyúj tan dó ren de -
zett, nyom ta tott for má ban,
A/4 lap-, 12-es be tû mé ret tel,
mi ni mum 15, ma xi mum
30 ol dal ter je de lem ben, két
pél dány ban, va la mint elekt -
ro ni kus úton.
A pá lyá zat ki zá ró lag ak kor
ér vé nyes, ha a pá lya mun ka
az összes tar tal mi és for mai
kö ve tel mény nek egy aránt
meg fe lel.
Hi ány pót lás ra nincs le he tõ -
ség, az ér vény te len pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül a pá lyá za ti el -
já rás ból.
Pc: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.
e-ma il: 
Hor vathK@pest me gye.hu
PalR@pest me gye.hu
F: Pest Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
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Hor váth Krisz ti na
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.I/159.
Te l.: 233-6965.
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. január 20.

Ceg lé di Köz gaz da sá gi 
és In for ma ti kai 
Szak kö zép is ko la
2700 Ceg léd,
Kos suth Fe renc u. 32.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
közép fo kú ok ta tás: 
szak kö zé pis ko la
a) tan kö te le zet tek ré szé re 
 9–12. év fo lyam, 
 nyel vi elõ ké szí tõ 
 9–13. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko la szak kép zõ 
év fo lya ma in fo lyó OKJ-
kép zés.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. na pon, 
leg ké sõbb 
2012. febr. 20., 24 órá ig
elekt ro ni ku san, a nyom ta tott
for má ban, pos tán fel adott pá -
lyá zat fel adá si ide je a ki írás
meg je le né sé tõl szá mí tott
30. na pon, az az 
2012. febr. 20., 24 órá ig. 
Pe hi: A me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já ról, a
me gyei ön kor mány za ti in téz -
mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat egyes egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl
szóló 2011. évi CLIV. Tv.
14. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak sze rint az in téz -
mény ve ze tõ je meg bí zá sá nak 
jo gát 2012. ja nu ár 1. és
2012. szep tem ber 1-je kö zött 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter gya ko rol ja. A pá lyá za to -
kat a Korm. ren de let 22. §
(1) be kez dé se alap ján a Pest
me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je vé le mé -
nye zi és 2012. márc. 19-ig
meg kül di az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter nek. A ma ga -
sabb ve ze tõi ál lás ra ér vé nyes 
pá lya mun kát be nyúj tó pá lyá -
zó kat a Kjt. 20/A. § (6) be -
kez dé se sze rint a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hu -
szon egy na pon belül a
kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, 
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Cson ka Já nos Mû sza ki
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2310 Szi get szent mik lós,
Cson ka Já nos u. 5.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta -
tás:
szak kö zép is ko la
a) tan kö te le zet tek ré szé re
  9–12. év fo lyam, 
 nyel vi elõ ké szí tõ
 9–13. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
szak is ko la 9–10. év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko lai és szak is -
ko lai szak kép zõ év fo lyam.

a be öl ten dõ mun ka kör fel -
ada ta it érin tõ en szak ér te lem -
mel ren del ke zõ bi zott ság
hall gat ja meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., a
vp. mér té ke a Korm. ren de let 
14/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., lak -
cím, te le fon szám és e-ma il
elér he tõ ség gel, ma xi mum
öt ol dal ter je de lem ben, is ko -
lai vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél/ok le ve lek, a pá lyá zó ál tal 
hi te le sí tett om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., egyéb szak -
mai te vé keny ség, eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: be nyúj tan dó ren de -
zett, nyom ta tott for má ban,
A/4 lap-, 12-es be tû mé ret tel,
mi ni mum 15, ma xi mum
30 ol dal ter je de lem ben, két
pél dány ban, va la mint elekt -
ro ni kus úton.
A pá lyá zat ki zá ró lag ak kor
ér vé nyes, ha a pá lya mun ka
az összes tar tal mi és for mai
kö ve tel mény nek egy aránt
meg fe lel.
Hi ány pót lás ra nincs le he tõ -
ség, az ér vény te len pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül a pá lyá za ti el -
já rás ból.
Pc: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.
e-ma il: 
Hor vathK@pest me gye.hu
PalR@pest me gye.hu
F: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
Hor váth Krisz ti na
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.I/159.
Te l.: 233-6965.
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Dam ja nich Já nos 
Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
2760 Nagy ká ta,
Dó zsa György út 26/A

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um
tan kö te le zet tek ré szé re
a) 9–12. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam,
szak kö zép is ko la 
9–12. év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
a szak kö zép is ko la szak -
kép zõ év fo lya ma in fo lyó
OKJ-kép zés,
fel zár kóz ta tó ok ta tás.

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. ja nu ár 20.

Dó zsa György Kol lé gi um
2700 Ceg léd,
Rá kó czi u. 54–56.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
nap pa li rend sze rû is ko lai
ok ta tás ban részt ve võ nem
fo gya té kos gyer me kek, 
ta nu lók kol lé gi u mi, 
ex ter ná tu si el he lye zé se
(szor gal mi idõ bem);

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, vagy
szo ci ál pe da gó gus, pe da -
gó gi ai szak pszi cho ló gus,
pe da gó gia sza kos, illetve
ne ve lõ ta ná ri v. és szak -
kép zett ség, 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,
leg alább öt év, 
a Kö zokt.tv. 18. §-ában
meg fo gal ma zot tak sze rin ti 
szgy., A ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló, 
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nap pa li rend sze rû is ko lai
ok ta tás ban részt ve võ eny he 
és kö zép sú lyos ér tel mi fo -
gya té kos ta nu lók kol lé gi u -
mi ellátása.

ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás, il l. 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
szóló al kal ma zás, a Kjt.
20/B. § (2) be kez dé se sze -
rint ma ga sabb ve ze tõ,
il l. 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
ál l, 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 közoktatás
területén szerzett vezetõi
gya kor lat.

Fáy And rás 
Me zõ gaz da sá gi, 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
2119 Pé cel,
Mag ló di út 57.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás: 
Szak kö zép is ko la
a) tan kö te le zet tek ré szé re
  9–12. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
szak is ko la 
9–10.  év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú
ok ta tás:
szak kö zép is ko la és szak is -
ko la szak kép zõ év fo lya-
ma in fo lyó OKJ-kép zés.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
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, leg alább
öt év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy., 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 szóló al kal ma zás,
illetve 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 szóló al kal -
ma zás, a Kjt. 20/B. §
(2) be kez dé se sze rint ma -
ga sabb ve ze tõ, il l. 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 ál l, 
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: köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett ve z.gya kor lat.
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Jó zsef At ti la Gim ná zi um
és Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la
2200 Mo nor,
Ady End re u. 12–14.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um
a) tan kö te le zet tek ré szé re 
 9–12. év fo lyam,
 nyel vi elõ ké szí tõ
  9–13. év fo lyam,
 hat év fo lya mos kép zés
 7–12. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
 szak kö zép is ko la 
 9–12. év fo lyam.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. na pon, leg ké -
sõbb 2012. febr 20., 24 órá ig
elekt ro ni ku san, a nyom ta tott
for má ban, pos tán fel adott pá -
lyá zat fel adá si ide je a ki írás
meg je le né sé tõl szá mí tott
30. na pon, az az 
2012. febr. 20., 24 órá ig. 
Pe hi: A me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já ról, a
me gyei ön kor mány za ti in téz -
mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat egyes egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl
szóló 2011. évi CLIV. tv.
14. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak sze rint az in téz -
mény ve ze tõ je meg bí zá sá nak 
jo gát 2012. jan. 1. és
2012. szept. 1-je kö zött az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
gya ko rol ja. A pá lyá za to kat a
Korm. ren de let 22. § (1) be -
kez dé se alap ján a Pest me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je vé le mé -
nye zi és 2012. márc. 19-ig
meg kül di az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter nek. A ma ga -
sabb ve ze tõi ál lás ra ér vé nyes 
pá lya mun kát be nyúj tó pá lyá -
zó kat a Kjt. 20/A. § (6) be -
kez dé se sze rint a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hu -
szon egy na pon be lül a ki ne -
ve zé si, meg bí zá si jog kör
gya kor ló ja ál tal lét re ho zott
leg alább há rom ta gú, a be öl -
ten dõ mun ka kör fel ada ta it
érin tõ en szak ér te lem mel ren -
del ke zõ bi zott ság hall gat ja
meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.,
a vp. mér té ke a Korm. ren de -
let 14/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si 
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el kép ze lé sek,  is ko lai vég -
zett sé get iga zo ló ok le vél/ok -
le ve lek, a pá lyá zó ál tal hi te -
le sí tett om., 30 nap nál nem
ré geb bi b., egyéb szak mai te -
vé keny ség, eset le ges pub li -
ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., lak -
cím, te le fon szám és e-ma il
elér he tõ ség gel, ma xi mum öt
ol dal ter je de lem ben, is ko la
vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél/ok le ve lek, a pá lyá zó ál tal 
hi te le sí tett om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., egyéb szak -
mai te vé keny ség, eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: be nyúj tan dó ren de -
zett, nyom ta tott for má ban,
A/4 lap-, 12-es be tû mé ret tel,
mi ni mum 15, ma xi mum
30 ol dal ter je de lem ben, két
pél dány ban, va la mint elekt -
ro ni kus úton.
A pá lyá zat ki zá ró lag ak kor
ér vé nyes, ha a pá lya mun ka
az összes tar tal mi és for mai
kö ve tel mény nek egy aránt
meg fe lel.
Hi ány pót lás ra nincs le he tõ -
ség, az ér vény te len pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül a pá lyá za ti el -
já rás ból.
Pc: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.
e-ma il: 
Hor vathK@pest me gye.hu
PalR@pest me gye.hu
F: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
Hor váth Krisz ti na
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.I/159.
Te l.: 233-6965.
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. ja nu ár 20.
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Ki rály End re 
Ipar i Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um
2600 Vác,
Na szály út 8.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
Kö zép fo kú ok ta tás (tar tal -
maz za az in teg rál tan ne vel -
he tõ-ok tat ha tó sa já tos ne -
ve lé si igé nyû ta nu lók el lá -
tá sát) 
Szak kö zép is ko la 
9–12. év fo lyam,
9–13. év fo lya mon nyel vi
elõ ké szí tõ év fo lyam;
Szak is ko la 
9–10. év fo lyam.
Szak mai kö zép fo kú ok ta tás 
(tar tal maz za az in teg rál tan
ne vel he tõ-ok tat ha tó sa já tos 
ne ve lé si igé nyû ta nu lók el -
lá tá sát) fel zár kóz ta tó ok ta -
tás;
szak kö zép is ko lai és szak is -
ko lai szak kép zõ év fo lyam;
kol lé gi u mi el lá tás.

Ma dách Im re 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
2100 Gö döl lõ,
Ganz Áb ra ház u. 3.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol -
da lán tör té nõ meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. na pon, leg ké -
sõbb 2012. febr. 20.,
24 órá ig elekt ro ni ku san, a
nyom ta tott for má ban, pos -
tán fel adott pá lyá zat fel adá -
si ide je a ki írás meg je le né -
sé tõl szá mí tott 30. na pon,
az az 2012. febr. 20., 
24 órá ig. 
Pe hi: A me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já ról, a
me gyei ön kor mány za ti in -
téz mé nyek és a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat egyes egész -
ség ügyi in téz mé nye i nek át -
vé te lé rõl szóló 2011. évi
CLIV. tv. 14. § (1) be kez -
dés b) pont já ban fog lal tak
sze rint az in téz mény ve ze -
tõ je meg bí zá sá nak jo gát
2012. jan. 1. és 2012.
szept. 1-je kö zött az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter gya -
ko rol ja. A pá lyá za to kat a
Korm. ren de let 22. § (1) be -
kez dé se alap ján a Pest me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je vé le mé -
nye zi és 2012. márc. 19-ig
meg kül di az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter nek. A ma ga -
sabb ve ze tõi ál lás ra ér vé -
nyes pá lya mun kát be nyúj tó
pá lyá zó kat a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se sze rint a pá -
lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ hu szon egy na pon be lül 
a ki ne ve zé si, meg bí zá si
jog kör gya kor ló ja ál tal lét -
re ho zott leg alább há rom ta -
gú, a be öl ten dõ mun ka kör
fel ada ta it érin tõ en szak ér te -
lem mel ren del ke zõ bi zott -
ság hall gat ja meg.
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Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la
a) tan kö te le zet tek nek
  9–12. év fo lya mon
b) fel nõtt ok ta tás es ti 
 ta go za ton, 
 9–12. év fo lya mon, 
szak is ko la 
9–10. év fo lya mán;
szak mai kö zép fo kú ok ta -
tás;
kol lé gi u mi, di ák ott ho ni el -
lá tás.

Mó ricz Zsig mond 
Gim ná zi um
2000 Szent end re,
Kál vá ria út 16.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um 
9–12. év fo lyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam.

Pá ló czi Hor váth Ist ván
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
2377 Ör kény,
Fõ út 5–7.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se,  mun -
kál ta tói jogkör gyakorlása.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt.,
a vp. mér té ke a Korm. ren de -
let 14/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., lak -
cím, te le fon szám és e-ma il
elér he tõ ség gel, ma xi mum öt
ol dal ter je de lem ben, is ko lai
vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél/ok le ve lek, a pá lyá zó ál tal 
hi te le sí tett om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., egyéb szak -
mai te vé keny ség, eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: be nyúj tan dó ren de -
zett, nyom ta tott for má ban,
A/4 lap-, 12-es be tû mé ret tel,
mi ni mum 15, ma xi mum 30
ol dal ter je de lem ben, két pél -
dány ban, va la mint elekt ro ni -
kus úton.
A pá lyá zat ki zá ró lag ak kor
ér vé nyes, ha a pá lya mun ka
az összes tar tal mi és for mai
kö ve tel mény nek egy aránt
meg fe lel.
Hi ány pót lás ra nincs le he tõ -
ség, az ér vény te len pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül a pá lyá za ti el -
já rás ból.
Pc: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.
e-ma il: 
Hor vathK@pest me gye.hu
PalR@pest me gye.hu
F: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
Hor váth Krisz ti na
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.I/159.
Te l.: 233-6965.
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. ja nu ár 20.
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Az in téz mény fel ada ta:
ál ta lá nos kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko la 
9–12. év fo lya mon
a) tan kö te le zet tek nek,
b) fel nõtt ok ta tás,
szak is ko la 9–10. év fo lyam,
szak kö zép is ko lai és szak is -
ko lai szak kép zõ év fo lyam;
kol lé gi u mi el lá tás.

Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um,
Gé pé sze ti Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um 
2170 Aszód,
Hat va ni út 3–4.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
közép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um 
7–12. év fo lyam,
gim ná zi um 
9–12. év fo lyam,
fran cia két tan nyel vû 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam,
esti gim ná zi um 
9–12. év fo lyam,
szak kö zép is ko la 
9–12. év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás: 
szak kö zé pis ko la szakképzõ 
évfolyamain folyó
OKJ-kép zés.
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Pet zelt Jó zsef 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2000 Szent end re,
Ró mai sánc köz 1.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la 
9–12. év fo lyam,
szak is ko la 9–10. év fo lyam;
Szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko la és szak is -
ko la szak kép zõ év fo lya ma -
in fo lyó OKJ-kép zés.

Se lye Já nos Hu mán 
és Ze ne mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la
2600 Vác,
Já vorsz ky sé tány 2.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la 
9–12. év fo lyam
a) tan kö te le zet tek ré szé re
 9–12. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
9–13. év fo lyam,
a ze ne mû vé sze ti tag in téz -
mény ben szak kö zép is ko la
9–12. év fo lya mán pár hu za -
mos kép zés.
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Szte ré nyi Jó zsef 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2200 Mo nor,
Ipar u. 2.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la
a) tan kö te le zet tek ré szé re
  9–12 év fo lyam,
 nyel vi elõ ké szí tõ 
 9–13. év fo lyam
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam
szak is ko la 9–10. év fo lyam,
szak mai kö zép fo kú ok ta -
tás-fel zár kóz ta tó ok ta tás,
szak kö zép is ko lai és szak is -
ko lai szak kép zõ év fo lyam.

Tán csics Mi hály 
Gim ná zi um
2370 Da bas,
Szent Ist ván tér 2.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um 
5–12. év fo lyam,
gim ná zi um 
9–12. év fo lyam,
nyel vi elõ ké szí tõ 
gim ná zi um 
9–13. év fo lyam.
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Tol di Mik lós 
Élel mi szer ipa ri 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
2750 Nagy kõ rös,
Ceg lé di u. 24.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la
a) tan kö te le zet tek ré szé re 
 9–12. év fo lyam, 
 nyel vi elõ ké szí tõ 
 9–13. év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
szak is ko la 9–10. év fo lyam;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko la és szak is -
ko la szak kép zõ év fo lya-
ma in fo lyó OKJ-kép zés.

Tö rök Já nos 
Me zõ gaz da sá gi 
és Egész ség ügyi 
Szak kép zõ Is ko la
2700 Ceg léd,
Szé che nyi út 16.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la
a) tan kö te le zet tek ré szé re
  9–12 év fo lyam,
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam,
szak is ko la 9–10. év fo lyam;

574 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko la és szak is -
ko la szak kép zõ év fo lya-
ma in fo lyó OKJ-kép zés.

Ung vá ry Lász ló
Ke res ke del mi 
és Ven dég lá tó 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2700 Ceg léd,
Kos suth Fe renc u. 18.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
szak kö zép is ko la
a) 9–12. év fo lyam,
b) nyel vi elõ ké szí tõ 9–13.
év fo lyam,
szak is ko la 9–10. év fo lyam;
Szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
szak kö zép is ko la és szak is -
ko la szak kép zõ év fo lya-
ma in fo lyó OKJ
kép zés.

Vu ji csics Ti ha mér 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2000 Szent end re,
Du na kor zó 16.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
alap fo kú mû vé sze ti ok ta -
tás, ze ne mû vé sze ti ág,
tánc mû vé sze ti ág.

Alap fo kú mû vé szet ok ta tá -
si in téz mény ben 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,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, leg alább
öt év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy.,
A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus 
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mun ka kör ben fenn ál ló ha -
tá ro zat lan idõ re szóló al -
kal ma zás, il l. 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 szóló al -
kal ma zás, a Kjt. 20/B. §
(2) be kez dé se sze rint ma -
ga sabb ve ze tõ, illetve 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 ál l, 
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: köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett ve ze tõi 
gya kor lat.

Ne ve lé si Ta nács adók,
 Logopédiai In té zet 
és Ta nu lá si Ké pes sé get
Vizs gá ló Szak ér tõi 
és Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság
2000 Szent end re,
Szé che nyi tér 1.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
ne ve lé si ta nács adás, 
lo go pé di ai el lá tás, ta nu lá si
ké pes sé get vizs gá ló 
szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós
te vé keny ség.

Az adott pe da gó gi ai szak -
szol gá lat in téz mé nyé ben
pe da gó gus-mun ka kör 
be töl té sé re jo go sí tó fel sõ -
fo kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, to váb bá 
pe da gó gus-szak vizs ga
meg lé te, a szak ké pe sí tés -
nek meg fe le lõ pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett leg -
alább öt év szgy., gyógy -
pe da gó gus ese té ben pe da -
gó gus szak vizs ga, ha a ve -
ze tõi meg bí zást pszi cho ló -
gus kap ja, kli ni kai, ne u ro -
pszi cho ló gi ai, pe da gó gi ai
vagy ta nács adói szak vizs -
gá val kell ren del kez nie, 
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 szóló
al kal ma zás, il l. 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
szóló al kal ma zás.
A Kjt. 20/B. § (2) be kez -
dé se sze rint ma ga sabb ve -

ze tõ, illetve a ve ze tõ
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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 ál l, 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: köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett ve ze tõi gya -
kor lat.

Lo son czi Ist ván Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la, 
Fej lesz tõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, Kész -
ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Di ák ott hon, 
Gyer mek ott hon 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gál tat
2700 Ceg léd,
Bu zo gány u. 23.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
Eny he és kö zép sú lyos
 ér tel mi fo gya té kos, va la -
mint au tis ta gyer me kek 
és ta nu lók el lá tá sa;
Alap fo kú ok ta tás:
Óvo dai ne ve lés és az is ko -
lai élet mód ra 
fel ké szí tés, 
ál ta lá nos is ko lai ok ta tás
(1–8. év fo lyam),
ál ta lá nos kö zép fo kú 
ok ta tás,
szak is ko la 
9–10. év fo lyam;
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kész ség fej lesz tõ spe ci á lis
szak is ko la:
szak is ko la szak kép zõ 
év fo lya mai 
(11–12. év fo lyam) fo gya té -
kos ta nu lók, ta nu lás ba nés
ér tel mi leg aka dá lyo zott di -
á kok nap pa li rend sze rû,
szak ké pe sí tés meg szer zé -
sé re fel ké szí tõ is ko lai ok ta -
tá sa,
fej lesz tõ is ko lai ok ta tás;
egyéb szál lás hely szol gál -
ta tás:
di ák ott hon;
egyéb bent la ká sos el lá tás:
gyer mek ott hon;
pe da gó gi ai szak szol gá lat;
ko rai fej lesz tés és gon do -
zás, fej lesz tõ fel ké szí tés,
gyógy test ne ve lés.

Ál ta lá nos Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Di ák ott hon 
és Gyer mek ott hon
2230 Gyöm rõ,
Ül lõi út 26.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör 
gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
alap fo kú ok ta tás eny he ér -
tel mi fo gya té kos 
ta nu lók szá má ra,
kö zép fo kú ok ta tás,
Szak is ko la 9–10. 
év fo lyam,
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás,
kész ség fej lesz tõ spe ci á lis
szak is ko la.

Az in téz mény te vé keny sé -
gé nek meg fe le lõ gyógy pe -
da gó gi ai ta ná ri, kon duk-
to ri, kon duk tor-ta ní tói, 
te ra pe u ta v. és szak kép -
zett ség,
Pe da gó gus szak vizs ga,
Má sod szor és to váb bi
 alkalommal 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, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy., 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 szóló al kal ma zás, 
il l. 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 szóló al kal ma -
zás, a Kjt. 20/B. § (2) be -
kez dé se sze rint ma ga sabb
ve ze tõ, illetve a ve ze tõ 
be osz tás el lá tá sá ra
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meg bí zást az kap hat, aki
a mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban ál l, 
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 köz ok ta tás te rü -
le tén szer zett ve ze tõi gya -
kor lat.

Chá zár And rás Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la, 
Szak is ko la, 
Fej lesz tõ Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, Kész -
ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Di ák ott hon 
Gyer mek ott hon 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat
2600 Vác,
Már ci us 15. tér 6.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
Ta nu lás ban aka dá lyo zott,
ér tel mi sé rült 
(eny he és kö zép sú lyos), ér -
zék szer vi fo gya té kos (si ket 
és na gyot hal ló) gyer me kek 
el lá tá sa; 
ép ér tel mû si ket és na gyot -
hal ló gyer me kek el lá tá sa, a 
szak is ko lai fel adat el lát ás -
ban ép ér tel mû ta nu lók ok -
ta tá sa.
óvo dai ne ve lés és 
az is ko lai élet mód ra 
fel ké szí tés;
ál ta lá nos is ko lai ok ta tás
(1–8. év fo lya mon);

Az in téz mény te vé keny sé -
gé nek meg fe le lõ gyógy pe -
da gó gi ai ta ná ri, kon duk-
to ri, kon duk tor-ta ní tói, te -
ra pe u ta v. és szak kép zett -
ség, 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, leg alább
öt év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy.,
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 szóló
al kal ma zás, il l. 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 
szóló al kal ma zás, a Kjt.
20/B. § (2) be kez dé se sze -
rint ma ga sabb ve ze tõ, il l.
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
ál l, 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 köz ok ta tás te rü -
le tén szer zett ve ze tõi gya -
kor lat.
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fo gya té kos ta nu lók nap pa li 
rend sze rû ál ta lá nos mû -
velt sé get meg ala po zó is ko -
lai ok ta tá sa;
ál ta lá nos kö zép fo kú 
ok ta tás;
szak mai kö zép fo kú 
ok ta tás:
fo gya té kos és ép ér tel mû
ta nu lók nap pa li rend sze rû,
szak ké pe sí tés  meg szer zé -
sé re fel ké szí tõ is ko lai ok ta -
tás; 
gyógy pe da gó gi ai ta nács -
adás, ko rai fej lesz tés és
gon do zás, uta zó ta ná ri-
 gyógy pe da gó gi ai szol gál tat 
az in teg rál tan ne ve len dõ
gyer me kek fej lesz té sé nek
tá mo ga tá sá ra;
di ák ott ho ni, kol lé gi u mi
szál lás hely nyúj tás sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók szá má ra;
ott hont nyúj tó kü lön le ges
el lá tás-gyer mek ott hon;
utó gon do zói el lá tás 
(gyer mek ott hon).

Kos suth La jos 
Gim ná zi um
2700 Ceg léd,
Rá kó czi út 46.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, 
ve ze té se, el len õr zé se, 
mun kál ta tói jog kör 
gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
kö zép fo kú ok ta tás:
gim ná zi um
a) tan kö te le zet tek ré szé re
 9–12. év fo lyam, 
 9–13. év fo lyam,

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
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, leg alább
öt év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy.,
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 szóló al kal -
ma zás, illetve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus 
mun ka kör ben tör té nõ, 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. na pon, leg ké -
sõbb 2012. febr. 20., 24 órá ig 
elekt ro ni ku san, a nyom ta tott
for má ban, pos tán fel adott pá -
lyá zat fel adá si ide je a ki írás
meg je le né sé tõl szá mí tott
30. na pon, az az 
2012. febr. 20., 24 órá ig. 
Pe hi: A me gyei ön kor mány -
za tok kon szo li dá ci ó já ról, a
me gyei ön kor mány za ti in téz -
mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat egyes egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl   
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 5–12. év fo lyam
b) fel nõtt ok ta tás 
 9–12. év fo lyam.

Er kel Fe renc Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2700 Ceg léd,
Kút u. 2.

Lf: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, ve -
ze té se, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa.

Az in téz mény fel ada ta:
alap fo kú mû vé szet ok ta tás
ze ne mû vé sze ti ág,
tánc mû vé sze ti ág.

ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás, a Kjt. 20/B. §
(2) be kez dé se sze rint 
ma ga sabb ve ze tõ, il l.
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
ál l, 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: köz ok ta tás te rü le -
tén szer zett ve z.gya kor lat.

Alap fo kú mû vé szet-
ok ta tá si in téz mény ben 
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, 
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, leg alább
öt év, a Kö zokt.tv.
18. §-ában meg fo gal ma -
zot tak sze rin ti szgy.,
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 szóló
al kal ma zás, il l. 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
szóló al kal ma zás,
a Kjt. 20/B. § (2) be kez dé -
se sze rint ma ga sabb 
ve ze tõ, illetve 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 ál l, vagy 

szóló 2011. évi CLIV. tv. 
14. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak sze rint az in téz -
mény ve ze tõ je meg bí zá sá nak 
jo gát 2012. ja nu ár 1. és
2012. szep tem ber 1-je kö zött 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter gya ko rol ja. A pá lyá za to -
kat a Korm. ren de let 22. §
(1) be kez dé se alap ján a Pest
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je vé le mé -
nye zi és 2012. márc. 19-ig
meg kül di az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter nek. A ma ga -
sabb ve ze tõi ál lás ra ér vé nyes 
pá lya mun kát be nyúj tó pá lyá -
zó kat a Kjt. 20/A. § (6) be -
kez dé se sze rint a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hu -
szon egy na pon be lül a ki ne -
ve zé si, meg bí zá si jog kör
gya kor ló ja ál tal lét re ho zott
leg alább há rom ta gú, a be öl -
ten dõ mun ka kör fel ada ta it
érin tõ en szak ér te lem mel 
ren del ke zõ bi zott ság 
hall gat ja meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.,
a vp. mér té ke a Korm. ren de -
let 14/C. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes szak mai ön., lak -
cím, te le fon szám és e-ma il
elér he tõ ség gel, ma xi mum
öt ol dal ter je de lem ben, is ko -
lai vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél/ok le ve lek, a pá lyá zó ál tal 
hi te le sí tett om., 30 nap nál
nem ré geb bi b., egyéb szak -
mai te vé keny ség, eset le ges
pub li ká ci ók jegy zé ke.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: be nyúj tan dó ren de -
zett, nyom ta tott for má ban,
A/4 lap-, 12-es be tû mé ret tel,
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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 köz ok ta tás 
te rü le tén szer zett ve ze tõi
gya kor lat.

két pél dány ban, va la mint
elekt ro ni kus úton.
A pá lyá zat ki zá ró lag ak kor
ér vé nyes, ha a pá lya mun ka
az összes tar tal mi és for mai
kö ve tel mény nek egy aránt
meg fe lel.
Hi ány pót lás ra nincs le he tõ -
ség, az ér vény te len pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül a pá lyá za ti el -
já rás ból.
Pc: Pest Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.
e-ma il: 
Hor vathK@pest me gye.hu
PalR@pest me gye.hu
F: Pest Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
Hor váth Krisz ti na
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 7.I/159.
Te l.: 233-6965.
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. ja nu ár 20.

Pest Me gyei 
Te rü le ti Gyer mek vé del mi
Szak szol gá lat 
és In téz mé nyei
1148 Bu da pest,
Fo ga ra si u. 22.

Lf: a Pest me gyei gyer -
mek vé del mi szak el lá tá si
(ne ve lõ szü lõi há ló zat,
gyer mek ott ho ni há ló zat,
Te rü le ti Gyer mek vé del mi
Szak szol gá lat)
mû köd te tõ in téz mény, 
a PM TE GYE SZI ve ze té se, 
va la mint az in téz mény za -
var ta lan mû kö dé sé nek,
szín vo na las szak mai 

A 15/1998. (IV.30.)
NM ren de let 2. sz. mel lék -
let I. Rész II/1-3. pont já -
ban elõ írt fel sõ fo kú szak -
kép zett ség, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let
3. § (3) be kez dés ben fog -
lal tak alap ján leg alább
öt 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 -
ciá lis el lá tás, az egész ség -
ügyi el lá tás, il l. a köz ok ta -
tás te rü le tén vég zett mun -
ka kör ben szer zett szgy.,
ve ze tõi gya kor lat, bün tet -
len elõ élet.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. márc. 231-ig, 
ha tá ro zott idõ re, 
há rom év re szó l.
Az új on nan lé te sí tet jog vi -
szony ese tén – Kjt. 21/A. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – há rom hó nap
pró ba idõ ki kö té sé vel.
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.
A Kjt. 20/B. § (2) be kez dé se
sze rint ma ga sabb ve ze tõ, 
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mun ká já nak szer ve zé se,
irá nyí tá sa, el len õr zé se.

Elõny: gyer mek vé del mi
in téz mény ben szer zett 
ve ze tõi gyak.,szo ciá lis
szak vizs ga.

il l. 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 ál l, így
amennyi ben az igaz ga tói ál -
lást el nye rõ pá lyá zó nem az
in téz mény köz al kal ma zott ja,
úgy a pá lyá zó nak a ve ze tõi
meg bí zás sal egy ide jû, ha tá -
ro zat lan ide jû köz al kal ma -
zot ti ki ne ve zé sea 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 2. sz.
mel lék le té nek II. ré szé ben a
gyer mek vé del mi szak el lá tás -
ban dol go zók te kin te té ben
elõ írt, fel sõ fo kú szak ké pe sí -
tést igény lõ mun ka kö rök va -
la me lyi ké be tör té nik.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
30 nap nál nem ré geb bi b., 
hi te le sí tett om., a pá lyá zó
elõ írt szak mai és ve ze tõi
gya kor la tá nak meg lé tét is
iga zo ló szak mai ön. (lak cím,
te le fon szám és e-ma il elér he -
tõ ség gel, ma xi mum öt ol dal -
ban, fény kép pel el lát va), 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 tát
ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
got az el já rás ban részt ve võk
meg is mer he tik, a pá lyá zó
nyi lat ko za tát ar ról, hogy
gyer me kek vé del mé rõl és
gyám ügyi igaz ga tás ról szóló
1997. évi XXXI. tör vény
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok a
pá lyá zó val szem ben nem ál l
fenn, a pá lyá zó 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let
3/A. § sze rin ti nyi lat ko za tát
ar ról, hogy nem ál l cse lek võ -
ké pes sé get ki zá ró vagy kor -
lá to zó gond nok ság alatt.
A mun ka kör be töl té sé hez 
va gyon nyi lat ko zat be adá sa
szük sé ges.
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Za la Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
8000 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.

Vaj da Já nos Gim ná zi um
8360 Keszt hely,
Fõ tér 9.
pe da gó gus mun ka kör
 mellett igaz ga tó (ma ga sabb 
ve ze tõ) be osz tás el lá tá sá ra.

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 -
pító 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 tem és szak kép zett -
ség, 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 pe da -
gó gus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség,
mi ni mum öt év pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy., a szak mai gya kor -
lat ként tör té nõ el fo ga dás ra 
vo nat ko zó Kö zokt.tv.
18. § (5–6) be kez dés, pe -
da gó gus mun ka kör ben ha -
tá ro zat lan idõ re szóló al -
kal ma zás, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség, 
az in téz mény ben vé gez he -
tõ te vé keny sé gek tõl nincs
el tilt va, si ke res pá lyá zó -
nak  vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-éig, ha tá ro zott idõ re
szó l.
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. 21.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás.
A Kjt., va la mint a(z) vég re -
haj tás ról ki adott to váb bi jog -
sza bá lyok ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(22/2012/O), 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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Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la 
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Tóth né Né meth Gab ri el la.
Te l: (92) 500-755.
A pá lyá za ti ki írás további
közzétételének helye:
NKI internetes hon lap.

Lám fa lus sy Sán dor 
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la
8960 Len ti,
Pe tõ fi Sán dor u. 23.
pe da gó gus mun ka kör 
mel lett igaz ga tó (ma ga sabb 
ve ze tõ) be osz tás el lá tá sá ra.

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,
 alapító ok irat sze rin ti
 feladat el lá tá sa, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, kap cso lat tar -
tás a fenn tar tó val.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a(z) vég re -
haj tás ról ki adott to váb bi jog -
sza bá lyok ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, 

5. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 585



1 2 3 4

hoz zá já ru lás a sze mé lyes
ada tai pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gõ ke ze lé sé hez, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy nem ál l
cse lek võ ké pes sé gét 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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
(23/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la, a ZMIK 
ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Tóth né Né meth Gab ri el la.
Te l.: (92) 500-755.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Gön czi Fe renc Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
8960 Len ti,
Zrí nyi Mik lós u. 5.
pe da gó gus mun ka kör
 mellett igaz ga tó (ma ga sabb 
ve ze tõ) be osz tás el lá tá sá ra.

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 -
pító 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.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re
szó l.
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. 21.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a(z) vég re haj tás ról ki -
adott to váb bi jog sza bá lyok
ren del ke zé sei az irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
(24/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la, 
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Tóth né Né meth Gab ri el la.
Te l.: (92) 500-755.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

As bóth Sán dor Tér sé gi 
Kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um
8360 Keszt hely,
Ga ga rin u. 2–4.

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,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
 2016. júl. 31-ig
ha tá ro zott idõ re szó l.
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.
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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 fenntartóval.

A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a(z) vég re haj tás ról ki -
adott to váb bi jog sza bá lyok
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
(20/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la,
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
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f: Tóth né Né meth Gab ri el la.
Te l.: (92) 500-755.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la
8360 Keszt hely,
Ró zsa u. 12.

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 -
pító 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.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás.
A Kjt., va la mint a(z) vég re -
haj tás ról ki adott to váb bi jog -
sza bá lyok ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét 
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
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a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
(30/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la, 
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Tóth né Né meth Gab ri el la.
Te l.: (92) 500-755.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Koncz De zsõ Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Di ák ott hon, Kü lön le ges
Gyer mek ott hon 
és Kész ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la
8790 Za la szentg rót,
Za la u. 1.
Gyógy pe da gó gus mun ka -
kör mel lett igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ) 
be osz tás el lá tá sá ra

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 -
pító 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.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú is ko lai 
v., a Közokt.tv.18. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben
ki zá ró lag sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek, ta nu -
lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el -
lá tó ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény ben a gyer me kek,
ta nu lók fo gya té kos sá gá -
nak tí pu sa sze rin ti gyógy -
pe da gó gi ai ta ná ri, kon -
duk to ri, kon duk tor ta ní tói, 
te ra pe u ta vég zett ség gel és
szak kép zett ség gel, to váb -
bá pe da gó gus szak vizs gá -
val ren del kez zen, 
a Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés b) pont ja alap ján
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, az in téz -
mény alap te vé keny sé gé -
nek meg fe le lõ jog vi szony -
ban leg alább öt éves szgy., 
ve ze tõi gya kor lat  
a Kö zokt.tv. 18. § (5) és
(6) be kez dé se alap ján, ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
A pá lyá za ti el bí rá lás mód ja,
rend je: a jog sza bály alap ján a 
pá lyá za ti el já rás ban köz re -
mû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a(z) vég re haj tás ról ki -
adott to váb bi jog sza bá lyok
és a gyógy pe da gó gi ai pót lék -
kal kap cso la to san a
Korm. ren de let 15. § (2) be -
kez dés d) pont ja ren del ke zé -
sei az irány adók.
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ké pes ség, az in téz mény -
ben vé gez he tõ te vé keny -
sé gek tõl nincs el tilt va, si -
ke res pá lyá zó nak
vagyonnyilatkozat- tételi
kö te le zett ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té te -
lek ben meg ha tá ro zot tak iga zo -
lá sa, b., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, kü lö nös te -
kin tet tel a meg vál to zott gaz da -
sá gi hely zet bõl adó dó gaz dál -
ko dá si és ra ci o na li zá lá si el -
kép ze lé sek re, nyi lat ko za tok:
hoz zá já ru lás, hogy pá lyá za ti
anya gát a vé le mé nye zés re jo -
go sul tak meg is mer jék, hoz zá -
já ru lás a sze mé lyes ada tai pá -
lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, nyi lat ko zat ar ról,
hogy nem ál l cse lek võ ké pes -
sé gét 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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n, a
pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep -
lõ azo no sí tó szám mal:
(20/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel: „igaz -
ga tó” el lát va kell be nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la, 
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu 
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Dely né Hir Éva.
Te l.: (92) 500-752.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi 
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Za la Me gyei Pe da gó gi ai
In té zet, Ta nu lá si 
Ké pes sé get Vizs gá ló 
Szak ér tõi 
és Re ha bi li tá ci ós 
Bi zott ság
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10. 
Pe da gó gi ai szak ér tõi mun -
ka kör mel lett igaz ga tó

Egye tem, a 10/1994.
(V.13.) MKM ren de let
3. §-ának meg fe le lõ en 
„(1) a.) egye te mi szin tû v.
és szak kép zett ség, to váb bá 
– ha jog sza bály az adott
vég zett ség gel és szak kép -
zett ség gel be tölt he tõ mun -
ka kör ben a szak vizs ga le -
té te lét le he tõ vé te szi,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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.
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(ma ga sabb ve ze tõ) be osz -
tás el lá tá sá ra

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 -
pító 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.

il l. elõ ír ja – szak vizs ga,
b) leg alább 10 év meg -
felelõ szgy.” (2) az (1)-es
be kez dés al kal ma zá sá ban
meg fe le lõ szgy., a pe da gó -
gi ai in té zet ál tal vég zett
bár me lyik peda -
gógiai-szakmai szol gál ta -
tás el lá tá sá hoz szük sé ges
is me re tek meg szer zé sét
biz to sí tó mun ka kör ben
szer zett gyak., ha azt köz -
ok ta tá si in téz mény ben,
vagy fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben, il l. nem is ko lai
gya kor la ti kép zé si he lyen
sze rez ték, to váb bá a tan -
ügy irá nyí tá si mun ka kör -
ben el töl tött gyak.” 2. §
(2) Pe da gó gi ai szak ér tõ
mun ka kör ben az fog lal -
koz tat ha tó, aki egye te mi
szin tû ta ná ri vég zett ség gel 
és szak kép zett ség gel to -
váb bá pe da gó gus-szak -
vizs gá val ren del ke zik,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, az in -
téz mény ben vé gez he tõ te -
vé keny sé gek tõl nincs el -
tilt va, si ke res pá lyá zó nak
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség.

Pbhi: 2012. febr. 28.
Pe hi:  2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A jog sza bály alap ján a pá lyá -
za ti el já rás ban köz re mû kö -
dõk vé le mé nye zé sét kö ve tõ -
en, az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter dönt.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
(21-3/2012/O), va la mint a
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la,
 a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Dely né Hir Éva.
Te l.: (92) 500-752.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.
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Zöld me zõ Ut cai Ál ta lá nos
Is ko la, Di ák ott hon 
és Spe ci á lis Szak is ko la,
Kol lé gi um, Pe da gó gi ai
Szak szol gál tat Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8360 Keszt hely,
Zöld me zõ u. 2.
Gyógy pe da gó gus mun ka -
kör mel lett igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ) be osz -
tás el lá tá sá ra

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.

Fõ is ko la, fel sõ fo kú is ko lai 
vég zett ség gel ren del kez -
zen a Kö zokt.tv. 18. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben
ki zá ró lag sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek,
 tanulók ne ve lé sét, ok ta tá -
sát el lá tó ne ve lé si-ok ta tá si 
in téz mény ben a gyer me -
kek, ta nu lók fo gya té kos -
sá gá nak tí pu sa sze rin ti
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri,
kon duk to ri, kon duk tor ta -
ní tói, te ra pe u ta vég zett -
ség gel és szak kép zett ség -
gel, to váb bá pe da gó gus
szak vizs gá val ren del kez -
zen, a Kö zokt tv. 18. §
(1) be kez dés b) pont ja
alap ján má sod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör tént
meg bí zás ese tén peda -
gógus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett intézmény -
vezetõi szak kép zett ség,
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban leg alább
öt éves szgy., ve ze tõi gya -
kor lat a Kö zokt.tv. 18. §
(5) és (6) be kez dé se alap -
ján, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség, az in -
téz mény ben vé gez he tõ te -
vé keny sé gek tõl nincs el -
tilt va, si ke res pá lyá zó nak
vagyonnyilatkozat- tételi
kö te le zett ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi:  2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A jog sza bály alap ján a pá lyá -
za ti el já rás ban köz re mû kö -
dõk vé le mé nye zé sét köve -
tõen, az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a(z) vég re haj tás ról ki -
adott to váb bi jog sza bá lyok
és a gyógy pe da gó gi ai pót lék -
kal kap cso la to san a Korm.
ren de let 15. § (2) be kez dés
d) pont ja ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n, 
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a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(31/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la,
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Dely né Hir Éva.
Te l.: (92) 500-752.
A pá lyá za ti kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes hon lap.

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um,
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Ne ve lé si Ta nács adó, 
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szol gá lat, Gyer mek ott hon
8960 Len ti,
Bé ke ut ca 71.
Gyógy pe da gó gus mun ka -
kör mel lett igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ)
be osz tás el lá tá sá ra.

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 szerinti feladat
ellátása, ta ka ré kos gaz dál -
ko dás, kapcsolattartás a
fenn tar tó val.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi:  2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A jog sza bály alap ján a pá lyá -
za ti el já rás ban köz re mû kö -
dõk vé le mé nye zé sét kö ve tõ -
en, az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a(z) vég re -
haj tás ról ki adott to váb bi jog -
sza bá lyok és a gyógy pe da gó -
gi ai pót lék kal kap cso la to san
a Korm. ren de let 15. §
(2) be kez dés d) pont ja ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ
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fej lesz té si el kép ze lé sek -
kel,kü lö nös te kin tet tel a
meg vál to zott gaz da sá gi hely -
zet bõl adó dó gaz dál ko dá si és 
ra ci o na li zá lá si el kép ze lé sek -
re, nyi lat ko za tok: hoz zá já ru -
lás, hogy pá lyá za ti anya gát a
vé le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n,
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
(32/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la,
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Dely né Hir Éva.
Te l.: (92) 500-752.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.

Nyi tott ház Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, Fej lesz tõ
is ko la, Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8900 Za la eger szeg,
Apá czai Cse re Já nos
tér 5/A.
Gyógy pe da gó gus mun ka -
kör mel lett igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ) be osz -
tás el lá tá sá ra.

Lf. az in téz mény irá nyí tá si, 
el len õr zé si, mun kál ta tói

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi:  2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a jogszabály alapján a 
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fel ada ta i nak el lá tá sa, ala -
pító 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.

pá lyá za ti el já rás ban köz -
remû kö dõk vé le mé nye zé sét
kö ve tõ en, az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a(z) vég re haj -
tás ról ki adott to váb bi jog sza -
bá lyok és a gyógy pe da gó gi ai
pót lék kal kap cso la to san a
Korm. ren de let 15. § (2) be -
kez dés d) pont ja ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té te -
lek ben meg ha tá ro zot tak iga zo -
lá sa, b., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, kü lö nös te -
kin tet tel a meg vál to zott gaz da -
sá gi hely zet bõl adó dó gaz dál -
ko dá si és ra ci o na li zá lá si el -
kép ze lé sek re, nyi lat ko za tok:
hoz zá já ru lás, hogy pá lyá za ti
anya gát a vé le mé nye zés re jo -
go sul tak meg is mer jék, hoz zá -
já ru lás a sze mé lyes ada tai pá -
lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, nyi lat ko zat ar ról,
hogy nem ál l cse lek võ ké pes -
sé gét 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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n, a
pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep -
lõ azo no sí tó szám mal:
(33/2012/O), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel: „igaz -
ga tó” el lát va kell be nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la,
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu 
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Dely né Hir Éva.
Te l.: (92) 500-752.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi 
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.
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Ne ve lé si Ta nács adó
8360 Keszt hely,
Kis fa lu dy u. 2.
Pszi cho ló gu si vagy gyer -
mek pszi cho ló gu si mun ka -
kör mel lett igaz ga tó
(ma ga sabb ve ze tõ) 
be osz tás el lá tá sá ra.

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, kapcsolat -
tartás a fenn tar tó val.

Egye tem, pszi cho ló gu si
vagy gyer mek pszi cho ló -
gu si vég zett ség gel ren del -
kez zen, má sod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör tént
meg bí zás ese tén peda -
gógus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség,  az
in téz mény alap te vé keny -
sé gé nek meg fe le lõ jog vi -
szony ban leg alább öt éves
szgy., ve ze tõi gya kor lat a
Kö zokt.tv. 18. § (5) és
(6) be kez dés alap ján,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
az in téz mény ben vé gez -
hetõ te vé keny sé gek tõl
nincs el tilt va,
si ke res pá lyá zó nak va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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. 21.
Pe hi:  2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A jog sza bály alap ján a pá lyá -
za ti el já rás ban köz re mû kö -
dõk vé le mé nye zé sét kö ve-
tõ en, az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a(z) vég re haj tás ról
ki adott to váb bi jog sza bá lyok
és a gyógy pe da gó gi ai pót lék -
kal kap cso la to san a
Korm. ren de let 15. § (2) be -
kez dés d) pont ja ren del ke zé -
sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott rész le tes
szak mai ön., pá lyá za ti fel té -
te lek ben meg ha tá ro zot tak
iga zo lá sa, b., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, kü -
lö nös te kin tet tel a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet bõl
adó dó gaz dál ko dá si és ra ci o -
na li zá lá si el kép ze lé sek re,
nyi lat ko za tok: hoz zá já ru lás,
hogy pá lyá za ti anya gát a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, hoz zá já ru lás a
sze mé lyes ada tai pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
nem ál l cse lek võ ké pes sé gét
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, írás ban,
há rom pél dány ban és CD-n, 
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a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(34/2012/O), va la mint a 
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Elekt ro ni kus úton: 
dr. Ha lász Gab ri el la,
a ZMIK ve ze tõ je ré szé re,
in fo.mik@za la me gye.hu
cím re.
Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.
f: Dely né Hir Éva.
Te l.: (92) 500-752.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
NKI in ter ne tes honlap.

Veszp rém Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
8200 Veszp rém,
Me gye ház tér 1.

III. Bé la Gim ná zi um,
Mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény
8420 Zirc,
Köz tár sa ság u. 9.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Acsá dy Ig nác Szak kép zõ
Is ko la
8500 Pá pa,
Er kel F. u. 39.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok

Bün tet len elõ élet,
egye te mi szin tû v., szak -
irá nyú ta ná ri szak kép zett -
ség, vagy az alap fo kú 
mû vé szet ok ta tás te rü le tén
a mû vé sze ti tan tárgy nak
meg fe le lõ szak irá nyú
egye te mi szin tû ta ná ri,
vagy mû vé sz v. és szak -
kép zett ség,
új meg bí zás ese tén 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet,
egye te mi szin tû v., szak -
irá nyú ta ná ri szak kép zett -
ség, új meg bí zás ese tén
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. aug. 15-ig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Veszp rém 
Me gyei in téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek ja vas la -
ta alap ján az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
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gya kor lá sa és dön tés ho za -
tal 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 kör be.

Ma gyar–An gol Tan nyel vû
Gim ná zi um és Kol lé gi um
8220 Ba la ton al má di,
Rá kó czi u. 39.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Med gya szay Ist ván
Szak kép zõ Is ko la, 
Gim ná zi um és Kol lé gi um
8200 Veszp rém,
Tü zér u. 42.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Mol nár Gá bor Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis
Szak is ko la és Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni Intézmény
8400 Ajka,
Verseny u. 18.

Bün tet len elõ élet,
a gyer me kek, ta nu lók fo -
gya té kos sá gá nak tí pu sa
sze rin ti gyógy pe da gó gi ai
ta ná ri, kon duk to ri, kon -
duk tor-ta ní tói, te ra pe u ta v. 
és szakképzettség,

vpr., amely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zó hoz zá já rul a tel jes
pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez),
A pá lyá zó elõ ze tes kö te le -
zett ség vál la lá sa ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zóként –
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) be kez dé se sze rin ti idõ ben 
va gyonnyi lat ko za tot tesz,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul 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.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
8200 Veszp rém,
Me gye ház tér 1.
f: dr. Hor váth Zol tán, a
Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa.
Te l.: (88) 545-016.
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. január 20.
Hely ben szo ká sos mó don:
2012. január 20.
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Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Öve ges Jó zsef Szak kép zõ
Is ko la, Gim ná zi um 
és Kol lé gi um
8184 Ba la ton fûz fõ,
Ga ga rin u. 27.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be

Re guly An tal Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um
8420 Zirc,
Al kot mány u. 16.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

új meg bí zás ese tén 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet, egye te -
mi szin tû v., szak irá nyú
ta ná ri szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.
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Kis fa lu dy Sán dor 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la, 
Kol lé gi um és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8330 Sü meg,
Már tí rok út ja 1–3.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Veszp rém Me gyei 
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat
8200 Veszp rém,
Kos suth u. 10.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal 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 kör be.

Bal la Ró bert Té ri 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Elõ ké szí tõ Szak is ko la 
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8500 Pá pa,
Bal la Ró bert tér 14.

Lf: az köz ok ta tá si
intézmény vezetõjének
feladata az intézmény 

Bün tet len elõ élet, egye te -
mi szin tû v., szak irá nyú
ta ná ri szak kép zett ség,
vagy az alap fo kú mû vé -
szet ok ta tás te rü le tén a mû -
vé sze ti tan tárgy nak meg -
fe le lõ szak irá nyú egye te -
mi szin tû ta ná ri vagy mû -
vé sz v. és szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet, az in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé re jo go sí tó
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, új meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga, a szak ké pe sí -
tés nek meg fe le lõ pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
leg alább öt év szgy.

Bün tet len elõ élet, a gyer -
me kek, ta nu lók fo gya té -
kos sá gá nak tí pu sa sze rin ti
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri,
kon duk to ri, konduktor-
 tanítói, te ra pe u ta v. és
szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
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szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal 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 kör be.

Bar tos Sán dor Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Elõ ké szí tõ Szak is ko la 
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8100 Vár pa lo ta,
Dan kó u. 16/V.

Lf: az köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Bar tók Bé la Ze ne is ko la 
– Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8500 Pá pa,
Ko ro na u. 27.

Lf: az köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Bün tet len elõ élet, a mû vé -
sze ti tan tárgy nak megfe -
lelõ szak irá nyú ta ná ri, ta -
ní tói vagy mû vé sz v. és
szak kép zett ség, új meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
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Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um 
és Kol lé gi um
8300 Ta pol ca,
Liszt Fe renc u. 12–14.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Fal ler Je nõ Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
8100 Vár pa lo ta,
Szent I. u. 1.

Lf:
A köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ jé nek fel ada ta az in -
téz mény szak sze rû és tör -
vé nyes mû köd te té se, a ta -
ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Jár dá nyi Pál Ze ne is ko la
8300 Ta pol ca,
De ák F. u. 16.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den 

Bün tet len elõ élet, egye te -
mi szin tû v., szak irá nyú
ta ná ri szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet, a mû vé -
sze ti tan tárgy nak meg -
felelõ szak irá nyú ta ná ri,
ta ní tói vagy mû vé sz v. és
szak kép zett ség, új meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
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olyan ügy ben, ame lyet jog -
sza bály nem utal más ha -
tás kör be.

Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um
8500 Pá pa,
Vár kert út 6.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Türr Ist ván Gim ná zi um 
és Kol lé gi um
8500 Pá pa,
Fõ u. 10.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Szász Már ton 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Szak is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8297 Ta pol ca-Di szel,
Temp lom tér 3.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek feladata

Bün tet len elõ élet, egye te -
mi szin tû v., szak irá nyú
ta ná ri szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet, 
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, vagy a gyer me kek, 
ta nu lók fo gya té kos sá gá -
nak tí pu sa sze rin ti gyógy -
pe da gó gi ai ta ná ri, 
kon duk to ri, konduktor-
 tanítói, te ra pe u ta v. és
szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén
 pedagógus szak vizs ga,
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az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Thu ri György Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la 
és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8100 Vár pa lo ta,
Szent I. u. 9.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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 -
kör be.

Koz mut za Fló ra Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
8200 Veszp rém,
Tü zér u. 44.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fela -
data az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa és
dön tés ho za tal az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den 

leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet, egye te -
mi szin tû v., szak irá nyú
ta ná ri szak kép zett ség,
vagy az alap fo kú mû vé -
szet ok ta tás te rü le tén a mû -
vé sze ti tan tárgy nak meg -
fe le lõ szak irá nyú egye te -
mi szin tû ta ná ri, vagy mû -
vé sz v. és szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga, leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.

Bün tet len elõ élet,
a gyer me kek, ta nu lók fo -
gya té kos sá gá nak tí pu sa
sze rin ti gyógy pe da gó gi ai
ta ná ri, kon duk to ri, kon -
duk tor-ta ní tói, te ra pe u ta v. 
és szak kép zett ség,
új meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2012. máj. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
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. 19.
Pe hi: 2012. ápr. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Veszp rém Me -
gyei in téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek ja vas la -
ta alap ján az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-t iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nNyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel közléséhez),
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olyan ügy ben, ame lyet jog -
sza bály nem utal más ha -
tás kör be.

A pá lyá zó elõ ze tes kö te le -
zett ség vál la lá sa ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zó ként –
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) be kez dé se sze rin ti idõ ben 
va gyonnyi lat ko za tot tesz,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul 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.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
8200 Veszp rém,
Me gye ház tér 1.
f: dr. Hor váth Zol tán,
A Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa.
Te l.: (88) 545-016.
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. ja nu ár 20.
Hely ben szo ká sos mó don:
2012. ja nu ár 20.

Veszp rém Me gyei 
Gyer mek vé del mi 
Köz pont
8200 Veszp rém,
Kos suth u. 10.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal 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 kör be.

Bün tet len elõ élet,
a 15/1998. (IV. 30.)
NM ren de let 2. sz. mel lék -
let I. rész II. Szak el lá tá sok 
pont já ban meg ha tá ro zott
szak ké pe sí tés,
leg alább öt 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 ciá lis el lá tás, az
egész ség ügyi el lá tás, il l.
a köz ok ta tás te rü le tén be -
töl tött mun ka kör ben szer -
zett szgy., 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 tör té nõ ren del ke zés,
il l. be ván do rolt vagy le te -
le pe dett stá tusz,
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 31-ig, ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szó l, 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 – há rom hó nap
pró ba idõ ki kö té sé vel.
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. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az e cél ra lét -
re ho zott szak mai bi zott ság
vé le mé nyé nek ki ké ré se után
a pá lyá zat el bí rá lá sá ról
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a Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ je dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
257/2000. (XII.26.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-t iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., Nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já -
rul a tel jes pá lyá za ti anya gá -
nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez),
a pá lyá zó elõ ze tes kö te le zett -
ség vál la lá sa ar ra, hogy
– nyer tes pá lyá zó ként –
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) be kez dé se sze rin ti idõ ben 
va gyonnyi lat ko za tot tesz,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul 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, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a gyer me kek vé -
del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról szóló 1997. évi
XXXI. tör vény 15. §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok a pá lyá zó val
szem ben nem ál l fenn, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
nem ál l 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.
Pc: Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
8200 Veszp rém,
Me gye ház tér 1.
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f.: dr. Hor váth Zol tán,
a Veszp rém Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa.
Te l.: (88) 545-016.
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. ja nu ár 20.
Hely ben szo ká sos mó don:
2012. ja nu ár 20.
Szo ciá lis Köz löny.

Fej ér Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Bé la ki rály tér 1

Fej ér Me gyei Le vél tár
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 2–3.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az 
in téz mé nyi dol go zók 
te kin te té ben.

Szak irá nyú egye te mi v.
és szak kép zett ség, 
tár gya lás szin tû
idegennyelv- ismeret 
(iga zo lá sa tör tén het ál la -
mi lag el is mert kom plex
 típusú kö zép fo kú nyelv -
vizs ga-bi zo nyít vánnyal,
vagy az zal egyen ér té kû
ok irat, a szgy. kül föl di tel -
je sí té sé rõl szóló iga zo lás
be mu ta tá sá val),
leg alább öt év szgy.,
ki emel ke dõ szak irá nyú tu -
do má nyos te vé keny ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
az in téz mény ben fenn ál ló
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony, il l. a meg bí zás sal
egy ide jû leg köz al kal ma -
zot ti jog vi szony lé te sí té sé -
hez szük sé ges fel té tel
meg lé te.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 31-ig, ha tá ro zott idõ re
szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján a kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter dönt.
A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter 
fenn tart ja azt a jo gát, hogy
– meg fe le lõ pá lyá zók hi á -
nyá ban – a pá lyá za tot ered -
mény te len nek nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt, to -
váb bá annak vég re haj tá sá ra
ki adott, a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá -
sá ról a mû vé sze ti, a köz mû -
ve lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi 
te rü le ten fog lal koz ta tott köz -
al kal ma zot tak jog vi szo nyá -
val össze füg gõ egyes kér dé -
sek ren de zé sé rõl szóló, több -
ször mó do sí tott 150/1992.
(XI.20.) Korm. ren de let elõ-
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írá sa i nak fi gye lem be vé te lé -
vel tör té nik.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a pá lyá zó sze mé lyi
ada ta it is tar tal ma zó szak mai
élet rajz, a tu do má nyos te vé -
keny ség is mer te té sé vel, vpr.,
nyi lat ko zat, amely ben a pá -
lyá zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Le vél tár igaz ga tói be osz tás
be töl té sé re” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az in téz mény hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la -
tos egyéb lé nye ges infor -
máció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
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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.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

Fõ is ko la vagy egye tem,
eny he ér tel mi fo gya té kos
ta nu lók ok ta tá sát, ne ve lé -
sét vég zõ in téz mény ve ze -
té sé hez szük sé ges gyógy -
pe da gó gi ai ta ná ri v.,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pedagógus-
 szakvizsga, 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
szóló al kal ma zás, il l. 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
szóló al kal ma zás hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, il l. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si 
en ge dély,
bün tet len elõ élet.
Elõny: ve ze tõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyilvá nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti 
pél dány ban, pa pír ala pon,
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pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként „Pá lyá zat a 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 igaz ga tói be osz -
tás be töl té sé re” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei Vaj da Já nos
Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
8060 Bics ke,
Kos suth tér 3.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

Egye tem, egye te men szer -
zett ta ná ri, vagy kép zés
szak irá nyá nak meg fe le lõ
egye te mi és pe da gó gi ai v.,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pedagógus-
 szakvizsga, a nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus-mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, il l.
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
szóló al kal ma zás hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Fej ér Me gyei In -
téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján
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gya kor lá sá hoz, il l. be ván -
dor lá si vagy le te le pe dé si
en ge dély, bün tet len elõ -
élet.
Elõny: ve ze tõi gyakorlat.

az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt. Az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter fenn tart ja azt a jo -
gát, hogy – meg fe le lõ pá lyá -
zók hi á nyá ban – a pá lyá za tot 
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves pe -
da gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az
 abban 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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Vaj da Já nos Gim ná zi um és
Szak kö zép is ko la igaz ga tói
be osz tás be töl té sé re” meg je -
lö lés sel el lát va kell 
benyúj tani.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor, Fej ér
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si 
In té zet hon lap ja,
Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
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A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei Dr. Entz
Fe renc Me zõ gaz da sá gi,
Ke res ke del mi 
és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
2481 Ve len ce,
Or szág út 19.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

Egye tem, egye te men szer -
zett ta ná ri, vagy kép zés
szak irá nyá nak meg fe le lõ
egye te mi és pe da gó gi ai v., 
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., pedagógus-
 szakvizsga, a nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, il l. 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
szóló al kal ma zás hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, il l. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet-
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rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Dr. Entz Fe renc Me zõ gaz da -
sá gi, Ke res ke del mi és Ven -
dég lá tó ipa ri Szak kép zõ Is ko -
la és Kol lé gi um igaz ga tói be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent István tér 9.

Fej ér Me gyei Eöt vös 
Jó zsef Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
8111 Se re gé lyes,
Fõ u. 278.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl 
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szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyilvá nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves pe -
da gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Eöt vös Jó zsef Szak kép zõ Is -
ko la és Kol lé gi um igaz ga tói
be osz tás be töl té sé re” meg je -
lö lés sel el lát va kell 
benyúj tani.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
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F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár,
 III.  Béla ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Di ák ott hon 
és Gyer mek ott hon
2481 Ve len ce,
Bár czi G. u. 4–6.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

A gyer me kek, ta nu lók fo -
gya té kos sá gá nak tí pu sa
sze rin ti gyógy pe da gó gi ai
ta ná ri, kon duk to ri,
konduktor- tanítói,
 terapeuta v. és szak kép -
zett ség, leg alább öt év
peda gógus mun ka kör ben
szer zett szgy.,
pe da gó gus-szak vizs ga,
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 szóló al kal -
ma zás, il l. 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 szóló
al kal ma zás hoz szük sé ges
fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, il l. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély,
bün tet len elõ élet.
Elõny: ve ze tõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig,
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett 
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe -
ci á lis Szak is ko la, Di ák ott hon 
és Gyer mek ott hon igaz ga tói
be osz tás be töl té sé re” meg je -
lö lés sel el lát va kell benyúj -
tani.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár,
III.  Béla ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
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Fej ér Me gyei Jó zsef At ti la
Ál ta lá nos is ko la 
és Spe ci á lis Szak is ko la
2060 Bics ke,
Hõ sök te re 5/B

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig,
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves pe -
da gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon,
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pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként „Pá lyá zat a Fej ér
Me gyei Jó zsef At ti la Ál ta lá -
nos Is ko la és Spe ci á lis Szak -
is ko la igaz ga tói be osz tás be -
töl té sé re” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Központ 
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István  tér 9.

Fej ér Me gyei 
Kos suth Zsu zsan na 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Spe ci á lis 
Szak is ko la és EGYMI
7000 Sár bo gárd,
Jó zsef At ti la u. 20.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig,
ha tá ro zott idõ re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt. Az ok ta tá sért fe le lõs
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mi nisz ter fenn tart ja azt a jo -
gát, hogy – meg fe le lõ pá lyá -
zók hi á nyá ban – a pá lyá za tot 
ered mény te len nek 
nyilvá nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Kos suth Zsu zsan na Ál ta lá nos 
Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la
és EGYMI igaz ga tói be osz -
tás be töl té sé re” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja, Fej ér Me gyei
Kor mány hi va tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
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A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei Pá pai 
Ágos ton Ál ta lá nos Is ko la,
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la és Di ák ott hon
2462 Mar ton vá sár,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 32.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig,
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
éves pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy.-t iga zo ló
do ku men tum, sze mé lyi ada -
to kat is tar tal ma zó szakmai
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élet rajz, vpr., nyi lat ko zat,
amely ben a pá lyá zat nak és az 
ab 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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei Pá -
pai Ágos ton Ál ta lá nos is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la és Di ák ott hon
igaz ga tói be osz tás betölté -
sére” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges információ:
Fejér Megyei
Intézményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Fej ér Me gyei Per czel Mór
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
8060 Mór,
Dó zsa György u. 2.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

Egye tem, egye te men szer -
zett ta ná ri, vagy kép zés
szak irá nyá nak meg fe le lõ
egye te mi és pe da gó gi ai v.,
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, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pedagógus- szakvizsga,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
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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 szóló al kal -
ma zás, il l. 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 szóló al -
kal ma zás hoz szük sé ges
fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, il l. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Per czel Mór Szak kép zõ Is ko -
la és Kol lé gi um igaz ga tói be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
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Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Fej ér Me gyei Pe tõ fi
Sán dor Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
7000 Sár bo gárd,
Jó zsef At ti la út 4.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el há rí tás ha tá lya alatt,
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amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai
úton, aján lott kül de mény ként
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei Pe -
tõ fi Sán dor Gim ná zi um és
Szak kö zép is ko la igaz ga tói be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö lés -
sel el lát va kell benyúj tani.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei 
Sza bolcs Ve zér 
Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
2490 Pusz ta sza bolcs,
Má tyás ki rály út 20.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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.
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Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

A fog lal koz ta tás jel le ge:
Tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
peda gógus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér me gyei
Sza bolcs Ve zér Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la és Kol lé -
gi um igaz ga tói be osz tás be -
töl té sé re” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor, 
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei Tán csics 
Mi hály Gim ná zi um 
8060 Mór,
Ko dály Zol tán u. 2.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
Tán csics Mi hály Gim ná zi um 
igaz ga tói be osz tás betölté -
sére” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor, 
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent István tér 9.
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Fej ér Me gyei Pre lú di um
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2060 Bics ke,
Szent I. u. 6.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

A mû vé sze ti tárgy nak
meg fe le lõ szak irá nyú ta ní -
tói v., vagy mû vé sz leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., (be szá mít ha tó a
kép zés irá nyá nak meg fe le -
lõ mû vé sze ti pá lyán el töl -
tött idõ is, ha iga zol ha tó
leg alább há rom év szak -
mai gya kor lat tal),
pedagógus- szakvizsga,
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 szóló al kal -
ma zás, il l. 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 szóló al -
kal ma zás hoz szük sé ges
fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, il l. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet.
Elõny: ve ze tõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
peda gógus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az ab -
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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon,
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pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként „Pá lyá zat a Fej ér
Me gyei Pre lú di um Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény  
igaz ga tói be osz tás betölté -
sére” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
 

Fej ér Me gyei Ta nu lá si 
Ké pes sé get Vizs gá ló 
Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós 
Bi zott ság, Ne ve lé si 
Ta nács adó és Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
8000 Szé kes fe hér vár,
Má tyás ki rály krt. 13.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé se
alap ján.

Elõny ve ze tõi gya kor lat. ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyilvá -
nítsa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
peda gógus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, sze mé lyi ada to kat
is tar tal ma zó szak mai élet -
rajz, vpr., nyi lat ko zat, amely -
ben a pá lyá zat nak és az
 abban 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/nem já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti pél -
dány ban, pa pír ala pon, pos tai 
úton, aján lott kül de mény ként 
„Pá lyá zat a Fej ér Me gyei
 Tanulási Ké pes sé get Vizs gá -
ló Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci -
ós Bi zott ság, Ne ve lé si Ta -
nács adó és Egy sé ges Pe da -
gó gi ai Szak szol gá lat igaz ga -
tói be osz tás be töl té sé re”
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor,
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je.
Te l.: (22) 522-529.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet hon lap ja,
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Fej ér Me gyei Kor mány hi va -
tal hon lap ja,
Az is ko la hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
8000 Szé kes fe hér vár, 
III. Bé la ki rály tér le ve le zé si
cím: 8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

He ves Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
3300 Eger,
Kos suth La jos u. 9.

Be ne dek Elek Ál ta lá nos 
Is ko la és Szak is ko la
3360 He ves,
Fõ út 94–96.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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.

Fõ is ko la [Gyógy -
pedagógiai Ta nár kép zõ
Fõ is ko lán szer zett ér tel mi -
leg aka dá lyo zot tak tan -
tárgy pe da gó gi á ja, ta nu lás -
ban aka dá lyo zot tak tan -
tárgy pe da gó gi á ja
(oli gof rén pe da gó gus)
szak irá nyú ké pe sí tés],
szgy. – leg alább öt év
 feletti 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, pe da gó gus
szak vizs ga, a ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mény ben pe da -
gó gus-mun ka kör ben fenn -
ál ló, illetve a meg bí zás sal
egy ide jû leg lé te sí ten dõ
ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi
 tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a He ves Me gyei Kor -
mány hi va talt ve ze tõ Kor -
mány meg bí zot tal egyez te tett
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya-
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gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12-4/2012/2010.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger,Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger,
Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Tel.: (36) 521-343.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
hely ben szo ká sos mó don.

Sza la par ti Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Szak is ko la és Di ák ott hon
3300 Eger,
Sza la part út 81.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a He ves Me gyei Kor -
mány hi va talt ve ze tõ 
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 Kormánymegbízottal egyez -
te tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12/2012/2010.), va la mint a
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen: 
Be ne dek Ist ván, a He ves Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
Hely ben szo ká sos mó don.
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Pe tõ fi Sán dor Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai
 Módszertani In téz mény
és Szak is ko la 
3200 Gyön gyös,
Pe tõ fi S. út 67.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a He ves Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a He ves Me -
gyei Kor mány hi va talt ve ze tõ 
Kor mány meg bí zot tal egyez -
te tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött
példányban és egy 
CD lemezen, postai úton, 
az adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(12-2/2012/2010.), valamint 
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a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
hely ben szokásos mó don.

He ves Me gyei Ta nu lá si
Ké pes sé get Vizs gá ló 
Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós 
Bi zott ság, Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Szak mai Szol gál ta tó
3300 Eger,
Cif ra ka pu út 28.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Fõ is ko la (gyógy pe da gó -
gus szak ké pe sí tés),
gyógy pe da gó gus szak ké -
pe sí tés nek meg fe le lõ
mun ka kör ben szer zett
szgy. – leg alább öt év
 feletti 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,
pe da gó gus szak vizs ga,
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-mun -
ka kör ben fenn ál ló, illetve
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
lé te sí ten dõ ha tá ro zat lan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: köz ok ta tás vezetõi
szak vizs ga, ve ze tõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a He ves Me gyei In -
téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a He ves Me -
gyei Kor mány hi va talt ve ze tõ 
Kor mány meg bí zot tal egyez -
te tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti
jogviszony lé te sí té sét nem
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te szi le he tõ vé, leg alább öt év 
fe let ti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12-6/2012/2010.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
hely ben szo ká sos mó don.

Mlin kó Ist ván Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
és Di ák ott hon
3300 Eger, 
Klap ka Gy. út 10.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 

Fõ is ko la (Gyógy pe da gó -
gi ai Ta nár kép zõ Fõ is ko lán 
szer zett szur do pe da gó gi ai
sza kos ké pe sí tés), 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, bün -
tet len elõ élet, pe da gó gus-
szak vizs ga, a nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus-mun ka kör ben  

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
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a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal
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.

fenn ál ló, illetve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg lé te sí -
ten dõ ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a He ves Me gyei Kor -
mány hi va talt ve ze tõ Kor -
mány meg bí zot tal egyez te tett
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma zott 
nem ál l olyan fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té sét nem te szi le he tõ vé,
leg alább öt év fe let ti szak mai
ta pasz ta lat át iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
hoz zá já rul a tel jes pá lyá za ti
anya gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12-5/2012/2010.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger,Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
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A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
hely ben szo ká sos mó don.

Jó zsef At ti la
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
3200 Gyön gyös,
Kó csag út 36–38.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se, a
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa és dön tés ho za tal 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.

Egye tem 
(egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség),
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,
bün tet len elõ élet,
pe da gó gus-szak vizs ga,
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-mun -
ka kör ben fenn ál ló, illetve
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
lé te sí ten dõ ha tá ro zat lan
idõ re szóló al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a He ves Me gyei In -
téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a He ves Me -
gyei Kor mány hi va talt ve ze tõ 
Kor mány meg bí zot tal egyez -
te tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12-9/2012/2010.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen: 
Be ne dek Ist ván, a He ves Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos mó don.

Ko csis Al bert ze ne is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
3000 Hat van,
Ba las si B. út 14.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban minden olyan 
ügyben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más 
ha tás kö ré be.

Fõ is ko la (Ze ne mû vé sze ti
Fõ is ko lán szer zett
 pedagógus v.),
szgy. – leg alább öt év
 feletti 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, pedagógus-
 szakvizsga, a ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mény ben pe da -
gó gus-mun ka kör ben fenn -
ál ló, illetve a meg bí zás sal
egy ide jû leg lé te sí ten dõ
ha tá ro zat lan idõ re szóló
alkalmazás.
Elõny: köz ok ta tás vezetõi
szak vizs ga, ve ze tõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a He ves Me gyei In -
téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek – a He ves Me -
gyei Kor mány hi va talt ve ze tõ 
Kor mány meg bí zot tal egyez -
te tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irányadók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz,
 továbbításához (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12-10/2012/2010.), va la mint 
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
hely ben szo ká sos mó don.

Lesz nai Anna Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény 
és Szak is ko la

Fõ is ko la [Gyógy pe da gó -
gi ai Ta nár kép zõ Fõ is ko -
lán szer zett ér tel mi leg
aka dá lyo zot tak tan tárgy-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
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3000 Hat van,
Rat kó J. út 10.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal az 
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

pe da gó gi á ja, ta nu lás ban
aka dá lyo zot tak tantárgy -
pedagógiája, 
(oli gof rén pe da gó gus)
szak irá nyú ké pe sí tés],
szgy. – leg alább öt év
 feletti 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, pedagógus-
 szakvizsga, a nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus-mun ka kör ben
fenn ál ló, illetve a meg bí -
zás sal egy ide jû leg lé te sí -
ten dõ ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a He ves Me gyei Kor -
mány hi va talt ve ze tõ Kor -
mány meg bí zot tal egyez te tett
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év
 feletti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz,
továb bításához (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-3/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Heves Megyei
Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
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Sze mé lye sen: 
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
hely ben szo ká sos mó don.

He ves Me gyei Pe da gó gi ai
Szak mai és Köz mû ve lõ dé si 
Szol gál ta tó In téz mény
3300 Eger,
Szar vas tér 1.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és dön tés ho za tal 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.

Egye tem 
(egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség), 
va gyon nyi lat ko zat - tételi
el já rás le foly ta tá sa,
szgy. – leg alább 10 év
 feletti szak mai ta pasz ta lat, 
bün tet len elõ élet,
pedagógus- szakvizsga,
az in téz mény ben fenn ál ló, 
illetve a meg bí zás sal egy -
ide jû leg lé te sí ten dõ ha tá -
ro zat lan idõ re szóló al kal -
ma zás.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek – a He ves Me gyei Kor -
mány hi va talt ve ze tõ Kor -
mány meg bí zot tal egyez te tett
– ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább tíz év
 feletti szak mai ta pasz ta lat át
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
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el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot két
nyom ta tott, össze fû zött pél -
dány ban és egy CD le me zen, 
pos tai úton, az adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szám mal:
(12-8/2012/2010.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
hely ben szokásos mó don.

He ves Me gyei Mú ze um i
Szer ve zet
3300 Eger,
Vá r út 1.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa és dön tés -
ho za tal 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 kör be. Az in -
téz mény fe le lõs ve ze té se,
irá nyí tá sa, a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zot tak sze rin ti 

Egye tem [a 2/1993. (I.30.) 
MKM ren de let mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott szak -
irá nyú egye te mi v.],
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa,
az in téz mény ben fenn ál ló, 
il l. a meg bí zás sal egy ide -
jû leg lé te sí ten dõ ha tá ro -
zat lan idõ re szóló köz al -
kal ma zot ti jog vi szony,
bün tet len elõ élet,
ki emel ke dõ szak irá nyú tu -
do má nyos te vé keny ség,
a vég zett sé gé nek és szak -
kép zett sé gé nek és egy ben
az in téz mény alap -
tevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
legalább ötéves szgy., 

ÁEI: azon nal.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá 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. 2.
Pe hi: 2012. ápr. 2.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
Az in téz mény ve ze tõ meg bí -
zá sa a szak mai bi zott ság vé -
le mé nye zé sét kö ve tõ en a He -
ves Me gyei Kor mány hi va talt 
ve ze tõ Kor mány meg bí zot tal
történõ egyeztetést követõen
a kultúráért felelõs miniszter
elõ ze tes egyet ér té sé vel
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szak sze rû mû kö dés, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A költ ség ve té si
szer vek ve ze tõi szá má ra
jog sza bály ban elõ írt pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel ada tok
és jog kö rök fe le lõs ség tel -
jes el lá tá sa. A jog sza bály -
ban és a fenn tar tó ál tal elõ -
írt sza bály za tok, ter vek,
szak mai prog ra mok ki dol -
go zá sa, pá lyá zat ké szí tés.
Az irány adó jog sza bá lyok -
ban és a munkaköri
leírásban meghatározott
feladatok ellátása.

ma gyar ál lam pol gár ság,
tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-is me ret, amely nek
iga zo lá sa tör tén het 
ál la mi lag el is mert kom -
plex tí pu sú kö zép fo kú
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány, 
vagy az zal egyen ér té kû
ok irat, vagy szak mai 
gya kor lat kül föl di tel je sí -
té sé rõl szóló iga zo lás 
bemutatá sával.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

a He ves me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek dön té se alap ján tör té nik.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.,
 valamint a(z) köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott
150/1992. (XI.20.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint annak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem ál l olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt éves
szgy.-t iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., vpr., amely tar -
tal maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz,
továb bításához (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), tu -
do má nyos te vé keny sé gét bi -
zo nyí tó pub li ká ci ós jegy zék,
ide gen nyelv-is me re tet iga -
zoló ok irat vagy iga zo lás.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két nyom ta tott, össze -
fû zött pél dány ban és egy
CD le me zen tör té nik, pos tai
úton, a pá lyá za ti adat bá zis -
ban sze rep lõ azo no sí tó szám -
mal (10//2012/210), va la mint 
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.,
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je 
He ves me gye, 
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
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F: Bá nyai Ka ta lin, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-344.
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. feb ru ár 2.,
hely ben szo ká sos mó don.

He ves Me gyei Le vél tár
3300 Eger,
Má tyás ki rály u. 62.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, a mun kál ta tói
 jogok gya kor lá sa és dön -
tés ho za tal 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 kör be. Az in -
téz mény fe le lõs ve ze té se,
irá nyí tá sa, a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zot tak sze rin ti
szak sze rû mû kö dés, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A költ ség ve té si
szer vek ve ze tõi szá má ra
jog sza bály ban elõ írt pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel ada tok
és jog kö rök fe le lõs ség tel -
jes el lá tá sa. A jog sza bály -
ban és a fenn tar tó ál tal elõ -
írt sza bály za tok, ter vek,
szak mai prog ra mok ki dol -
go zá sa, pá lyá zat ké szí tés.
Az irány adó jog sza bá lyok -
ban és a mun ka kö ri le írás -
ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok el lá tá sa.

Egye tem,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa,
tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-is me ret, amely nek
iga zo lá sa tör tén het ál la mi -
lag el is mert kom plex
 típusú kö zép fo kú
nyelvvizsga- bizonyítvány, 
vagy az zal egyen ér té kû
ok irat, vagy szak mai gya -
kor lat kül föl di tel je sí té sé -
rõl szóló iga zo lás be mu ta -
tá sá val, bün tet len elõ élet,
ki emel ke dõ szak irá nyú
tudo mányos te vé keny ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
a vég zett sé gé nek és szak -
kép zett sé gé nek és egy ben
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban el töl tött
leg alább öt éves szgy.,
az in téz mény ben fenn ál ló, 
il l. a meg bí zás sal egy ide -
jû leg lé te sí ten dõ ha tá ro -
zat lan idõ re szóló köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

ÁEI: azon nal.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szó l.
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. 8.
Pe hi: 2012. márc. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
Az in téz mény ve ze tõ meg bí -
zá sa a szak mai bi zott ság vé -
le mé nye zé sét kö ve tõ en a He -
ves Me gyei Kor mány hi va talt 
ve ze tõ Kor mány meg bí zot tal
tör té nõ egyez te tést kö ve tõ en
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
elõ ze tes egyet ér té sé vel a He -
ves me gyei In téz mény fenn -
tar tó Köz pont ve ze tõ jé nek
dön té se alap ján tör té nik.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.,
vala mint a(z) köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott
150/1992. (XI.20.)
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., az in téz mény ben fenn -
álló, il l. a meg bí zás sal egy -
ide jû leg lé te sí ten dõ ha tá ro -
zat lan idõ re szóló köz al kal -
ma zot ti jog vi szony, b., va la -
mint annak iga zo lá sa, hogy a 
köz al kal ma zott nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a közalkalma -
zotti jog vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, leg alább
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öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, szak mai ön., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
zó hoz zá já rul a tel jes pá lyá -
za ti anya gá nak sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz (har -
ma dik sze méllyel köz lé sé -
hez), tu do má nyos te vé keny -
sé get bi zo nyí tó pub li ká ci ós
lis ta, ide gen nyelv-is me re tet
iga zo ló ok irat vagy iga zo lás.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két nyom ta tott, össze -
fû zött pél dány ban és egy
CD le me zen tör té nik, pos tai
úton, a pá lyá za ti adat bá zis -
ban sze rep lõ azo no sí tó szám -
mal (25//2012/210), va la mint 
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.,
Sze mé lye sen:
Be ne dek Ist ván, a He ves Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je
He ves me gye,
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.
F: Bá nyai Ka ta lin, a He ves
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-344.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
hely ben szo ká sos mó don.

Csong rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó
Köz pont
6741 Sze ged,
Rá kó czi tér 1.

Jó zsef At ti la Gim ná zi um
6900 Ma kó,
Csa nád ve zér tér 6.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta-

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, egye te mi
szin tû ta ná ri v. és szak -
kép zett ség, pedagógus-
 szakvizsga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör -
ténõ 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 
– a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel –

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény-
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tói jo gok gya kor lá sa. 
Az in téz mény me ne dzser
szem lé le tû irá nyí tá sa.

pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.,
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 szóló al kal -
ma zás, il l. 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 szóló al -
kal ma zás,
va gyon nyi lat ko zat té te li
el já rás le foly ta tá sa.

nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
pá lyáz ta tó ve ze tõ jé nek ja vas -
la ta alap ján az ok ta tá sért
 felelõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyáz ta tó fenn tart ja a jo -
gát ar ra vo nat ko zó an, hogy
a pá lyá za tot in do ko lás nél kül 
ered mény te len né nyil vá nít sa.
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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pedagógus-
 szakvizsgát iga zo ló om., a
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a közalkalma -
zotti jog vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, rész le tes
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel
együtt, a pá lyá zó nyi lat ko za -
ta ar ról, hogy hoz zá já rul a
tel jes pá lyá za ti anya gá nak a
pá lyá za ti el já rás so rán tör té -
nõ sok szo ro sí tá sá hoz, to váb -
bí tá sá hoz, har ma dik sze -
méllyel tör té nõ köz lé sé hez,
össze fér he tet len sé gi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
 6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen:
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 

648 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

Köz pont hon lap ja:
www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu, 
2012. ja nu ár 1-jétõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény honlapja:
www.jag.makohu

Be dõ Al bert Kö zép is ko la,
Er dé sze ti Szak is ko la
és Kol lé gi um
6783 Ásott ha lom,
Kis s F. krt. 76.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta -
tói jogok gyakorlása.
Az intézmény menedzser
szemléletû irányítása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re, öt 
év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a pá lyáz ta tó ve ze tõ -
jé nek ja vas la ta alap ján az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt. A pá lyáz ta tó fenn tart ja
a jo gát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za tot in do ko lás
nél kül ered mény te len né nyil -
vá nít sa.
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: is ko lai vég zett -
sé get és szak kép zett sé get,
 ill. pe da gó gus-szak vizs gát
iga zo ló om., a pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett szgy.-t
iga zo ló mun ka ügyi irat(ok)
má so la ta, b., va la mint annak
iga zo lá sa, hogy a pá lyá zó
nem ál l olyan fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té sét nem te szi lehe tõvé,
rész le tes szak mai élet rajz,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si
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el kép ze lés sel együtt, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy
hoz zá já rul a tel jes pá lyá za ti
anya gá nak a pá lyá za ti el já rás 
so rán tör té nõ sok szo ro sí tá sá -
hoz, to váb bí tá sá hoz, har ma -
dik sze méllyel tör té nõ köz lé -
sé hez, össze fér he tet len sé gi
nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
 6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen: 6741 Sze ged,
Rá kó czi tér 1. II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont hon -
lap ja: www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.be do-aha lom.su li net.hu

Bo ros Sá mu el 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la
6600 Szen tes,
Ady End re u. 6–8.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. Az in -
téz mény me ne dzser szem -
lé le tû irá nyí tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
pá lyáz ta tó ve ze tõ jé nek ja vas -
la ta alap ján az ok ta tá sért
fele lõs mi nisz ter dönt. 
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A pá lyáz ta tó fenn tart ja a jo -
gát ar ra vo nat ko zó an, hogy
a pá lyá za tot in do ko lás nél kül 
ered mény te len né nyil vá nít sa.
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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pedagógus-
 szakvizsgát iga zo ló om.,
a pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, rész le tes szak -
mai élet rajz, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel együtt,
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak a pá lyá za ti 
el já rás so rán tör té nõ sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz,
har ma dik sze méllyel tör té nõ
köz lé sé hez, össze fér he tet len -
sé gi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell benyúj tani.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 6741 
Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen:
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je: Csong -
rád Me gyei In téz mény fenn -
tar tó
Köz pont hon lap ja:
www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti 
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Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.bo ros.su li net.hu

Csong rá di Ok ta tá si 
Köz pont, Gim ná zi um,
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
6640 Csong rád,
Szent György u. 1.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. Az  in -
téz mény me ne dzser  szem -
lé le tû irá nyí tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a pá lyáz ta tó ve ze tõ -
jé nek ja vas la ta alap ján az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt. A pá lyáz ta tó fenn tart ja
a jo gát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za tot in do ko lás
nél kül ered mény te len né nyil -
vá nít sa.
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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pedagógus-
 szakvizsgát iga zo ló om.,
a pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a közalkalma -
zotti jog vi szony  lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, rész le tes
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel
együtt, a pá lyá zó nyi lat ko za -
ta ar ról, hogy hoz zá já rul a
tel jes pá lyá za ti anya gá nak a
pá lyá za ti el já rás so rán tör té -
nõ sok szo ro sí tá sá hoz, to váb -
bí tá sá hoz, har ma dik sze-
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méllyel tör té nõ köz lé sé hez,
össze fér he tet len sé gi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 6741 
Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen: 6741 Sze ged,
Rá kó czi tér 1. II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont hon -
lap ja: www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.csok.bjg.hu

Csong rád Me gyei 
Köz mû ve lõ dé si, 
Pe da gó gi ai 
és Sport in téz mény 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont
6725 Sze ged, Bé csi krt. 38.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. Az in -
téz mény me ne dzser szem -
lé le tû irá nyí tá sa.

Bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség,
egye tem, ta ná ri v.,
a Kö zokt.tv. alap ján több -
cé lú in téz mény ben (e tör -
vény 33. §-a) ve ze tõi meg -
bí zást az kap hat, aki bár -
me lyik az in téz mény ál tal
el lá tott fel adat ra lé te sít he -
tõ in téz mény ve ze tõi meg -
bí zás hoz szük sé ges fel té -
te lek kel ren del ke zik.
Ha a fel té te lek bár me lyi ke 
egye te mi vég zett sé get ír
elõ, a ve ze tõi meg bí zás -
hoz er re van szük ség,
pe da gó gi ai szak szol gá la ti
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé re jo -
go sí tó fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség a pe -
dagó gi ai szak szol gá la tok -
ról 4/2010. (I. 19.) OKM
ren de let 3. §-ában fog lal-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után
a pá lyáz ta tó ve ze tõ jé nek ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyáz ta tó fenn tart ja 
a jo gát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za tot in do ko lás
nél kül ered mény te len né 
nyil vá nít sa.
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 tak sze rint, pedagógus-
 szakvizsga meg lé te, a
szak ké pe sí tés nek meg -
felelõ pe da gó gus-mun ka -
kör ben szer zett leg alább
öt év szgy., a pe da gó gi ai
szak szol gá lat in téz mé nyé -
ben pe da gó gus-mun ka kör -
ben fenn ál ló, ha tá ro zat lan
idõ re szóló 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 szóló al kal ma -
zás, vagyonnyilatkozat-
 tételi el já rás le foly ta tá sa.

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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pedagógus-
 szakvizsgát iga zo ló om., a
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, rész le tes szak -
mai élet rajz, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel együtt,
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak a pá lyá za ti 
el já rás so rán tör té nõ sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz,
har ma dik sze méllyel tör té nõ
köz lé sé hez, össze fér he tet len -
sé gi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen: 6741 Sze ged,
Rá kó czi tér 1. II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
hon lap ja:
www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.csong ra damk.hu
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Hor váth Mi hály 
Gim ná zi um
6600 Szen tes,
Szent Im re her ceg u. 2.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. Az in -
téz mény me ne dzser szem -
lé le tû irá nyí tá sa.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség,
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
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, leg alább
öt év – a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., a nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, 
il l. 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 szóló al kal ma -
zás,
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, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
pá lyáz ta tó ve ze tõ jé nek ja vas -
la ta alap ján az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter dönt. A pá -
lyáz ta tó fenn tart ja a jo gát ar -
ra vo nat ko zó an, hogy a pá -
lyá za tot in do ko lás nél kül
ered mény te len né nyil vá nít sa.
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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pe da gó gus-
szak vizs gát iga zo ló om., a
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a közalkalma -
zotti jog vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, rész le tes
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel
együtt, a pá lyá zó nyi lat ko za -
ta ar ról, hogy hoz zá já rul a
tel jes pá lyá za ti anya gá nak a
pá lyá za ti el já rás so rán tör té -
nõ sok szo ro sí tá sá hoz, to váb -
bí tá sá hoz, har ma dik sze -
méllyel tör té nõ köz lé sé hez,
össze fér he tet len sé gi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga-
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tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen:
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont hon -
lap ja: www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.hmg.hu

Ma kói Ok ta tá si Köz pont,
Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um
6900 Ma kó,
Pos ta u. 4–6.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. Az in -
téz mény me ne dzser szem -
lé le tû irá nyí tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a pá lyáz ta tó ve ze tõ -
jé nek ja vas la ta alap ján az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt. A pá lyáz ta tó fenn tart ja
a jo gát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za tot in do ko lás
nél kül ered mény te len né
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pe da gó -
gus-szak vizs gát iga zo ló om.,
a pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, rész le tes szak -
mai élet rajz, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel együtt,
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak a pá lyá za ti 
el já rás so rán tör té nõ sok szo -
ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz,
har ma dik sze méllyel tör té nõ
köz lé sé hez, össze fér he tet len -
sé gi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen:
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont hon lap ja:
www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.mok.ma ko.hu
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Zsol dos Fe renc 
Kö zép is ko lai és Szak is ko la
6600 Szen tes,
Szent Im re h. u. 1.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. Az in -
téz mény me ne dzser szem -
lé le tû irá nyí tá sa.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a pá lyáz ta tó ve ze tõ -
jé nek ja vas la ta alap ján az 
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt. A pá lyáz ta tó fenn tart ja
a jo gát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za tot in do ko lás
nél kül ered mény te len né 
nyil vá nít sa.
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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pe da gó -
gus-szak vizs gát iga zo ló om.,
a pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a közalkalma -
zotti jog vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, rész le tes
szak mai élet rajz, vpr., a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel együtt, a pá lyá zó nyi lat -
ko za ta ar ról, hogy hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
a pá lyá za ti el já rás so rán tör -
té nõ sok szo ro sí tá sá hoz,
 továbbításához, har ma dik
sze méllyel tör té nõ köz lé sé -
hez, össze fér he tet len sé gi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga-
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tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen:
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont hon -
lap ja: www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja 
www.kszk.gov.hu, 2012. 
ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti 
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.zsol dos.su li net.hu

Koz mut za Fló ra Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, Szak is ko la, 
Di ák ott hon, 
Gyer mek ott hon 
és Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Ku ta si út 34–36.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû és
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ 
ve ze té se, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
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, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa.
Az in téz mény me ne dzser
szem lé le tû irá nyí tá sa.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, a gyer me kek,
ta nu lók fo gya té kos sá gá -
nak tí pu sa sze rin ti gyógy -
pe da gó gi ai ta ná ri, kon -
duk to ri, kon duk tor-ta ní tói, 
te ra pe u ta v. és szak kép -
zett ség, 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 kereté ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
öt év – a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., 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 szóló al kal ma zás,
 ill. a meg bí zás sal egy ide-
jû leg pe da gó gus mun ka-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig,
ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szó l.
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. 24.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
pá lyáz ta tó ve ze tõ jé nek ja vas -
la ta alap ján az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter dönt. 
A pá lyáz ta tó fenn tart ja 
a jo gát ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za tot in do ko lás
nél kül ered mény te len né 
nyil vá nít sa.
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kör ben tör té nõ ha tá ro zat -
lan idõ re szóló al kal ma -
zás, va gyon nyi lat ko zat té -
te li el já rás le foly ta tá sa.

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:
is ko lai vég zett sé get és szak -
kép zett sé get, il l. pe da gó -
gus-szak vizs gát iga zo ló om.,
a pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.-t iga zo ló mun -
ka ügyi irat(ok) má so la ta, b.,
va la mint annak iga zo lá sa,
hogy a pá lyá zó nem ál l olyan 
fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a közalkalma -
zotti jog vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé, rész le tes
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel
együtt, a pá lyá zó nyi lat ko za -
ta ar ról, hogy hoz zá já rul a
tel jes pá lyá za ti anya gá nak a
pá lyá za ti el já rás so rán tör té -
nõ sok szo ro sí tá sá hoz, to váb -
bí tá sá hoz, har ma dik sze -
méllyel tör té nõ köz lé sé hez,
össze fér he tet len sé gi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „igaz ga -
tói pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.
Sze mé lye sen: 6741 Sze ged,
Rá kó czi tér 1. II. 206.
F: a pa lya zat@cso mik.hu
e-ma il cí men kér het nek.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
Csong rád Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont hon -
lap ja: www.cso mik.hu,
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)
hon lap ja www.kszk.gov.hu,
2012. ja nu ár 1-jé tõl Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet
www.nki.gov.hu
Az in téz mény hon lap ja:
www.koz mut zaf lo ra.hu
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Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.

Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gye Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont ja
9431 Fer tõd,
Jo seph Ha ydn u. 2.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe lelõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az
intézményi dolgozók
tekintetében.

Egye tem, az in téz mény -
ben pe da gó gus mun ka kör
be töl té sé hez szük sé ges
egye te mi ta ná ri szin tû v.
és szak kép zett ség, 
to váb bá pe da gó gus 
szak vizs ga, a Kö zokt.tv.
vo nat ko zó ren del ke zé se
sze rin ti – leg alább öt év
fe let ti szak mai ta pasz ta lat,
vagyon nyi lat ko zat té te li
el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet, ma ga -
sabb ve ze tõi be osz tás el -
látására 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 egyidejûleg
közalkalmazotti munka -
körben kinevezhetõ.
Elõny: ve ze tõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi 
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett ség vál la lá sá -
ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot,
nyi lat ko za tot a pá lyá za ti 
el já rás ban részt ve võk be te -
kin té si jo gá ról (ar ról, 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,
sok szo ro sí tá sá hoz hoz zá já -
rul), vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anyag
sok szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá -
sá hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.101/2012.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
A köz ok ta tá si intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal hon lap ja.

Gyógy pe da gó gi ai 
Szol gál ta tó Köz pont
9028 Gyõr,
Cir ke li u. 31.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe lelõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az
intézményi dolgozók
tekintetében.

Fõ is ko la, az in téz mény ben 
pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai (leg alább
fõ is ko lai) v. és szak kép -
zett ség, to váb bá pe da gó -
gus szak vizs ga,
a vo nat ko zó jog sza bá lyi
ren del ke zé sek nek meg fe -
le lõ – 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,
bün tet len elõ élet, maga -
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 mun ka kör ben ki ne -
vez he tõ.
Elõny: veze tõi ta pasz ta lat
– egy év alatti szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
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. febr. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá ra
vo nat ko zó nyi lat ko za tot, 
nyi lat ko za tot a pá lyá za ti 
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el já rás ban részt ve võk be te -
kin té si jo gá ról (ar ról, 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,
sok szo ro sí tá sá hoz hoz zá já -
rul), vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anyag
sok szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá -
sá hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.107/2012.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
A köz ok ta tá si intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal hon lap ja.

Dob or já ni Fe renc Ne ve lé si
– Ok ta tá si Köz pont
9400 Sop ron,
Brenn ber gi u. 82.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
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.
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nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az in téz -
mé nyi dol go zók te kin te té -
ben.

A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett ség vál la lá sá -
ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot,
nyi lat ko za tot a pá lyá za ti el já -
rás ban részt ve võk be te kin té si 
jo gá ról (ar ról, 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, sok -
szo ro sí tá sá hoz hoz zá já rul),
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul a
tel jes pá lyá za ti anyag sok -
szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá -
hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.102/2012.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
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Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
A köz ok ta tá si in téz mény
hon lap ja, 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Kormányhivatal hon lap ja.

Bár czi Gusz táv 
Gyógy pe da gó gi ai 
In téz mény
9023 Gyõr,
Bár czi G. u. 2.

Lf: az in téz mény gazda -
ságos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az in téz -
mé nyi dol go zók tekinte -
tében.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett ség vállalá -
sára vo nat ko zó nyi lat ko za tot, 
nyi lat ko za tot a pá lyá za ti el já -
rás ban részt ve võk be te kin té si 
jo gá ról (ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anya gá ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti 
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el já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez, sok -
szo ro sí tá sá hoz hoz zá já rul),
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul
a tel jes pá lyá za ti anyag sok -
szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá -
hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.104/2012.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
A közoktatási intézmény
hon lap ja, 
Gyõr-Mo son-Sop ron Megyei 
Kormányhivatal hon lap ja.

Arany Já nos Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni Köz pont
és Ne ve lé si Ta nács adó
9300 Csor na,
Er zsé bet ki rály né ut ca 64.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
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mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az
intézményi dolgozók
tekintetében.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá ra
vo nat ko zó nyi lat ko za tot, nyi -
lat ko za tot a pá lyá za ti el já rás -
ban részt ve võk be te kin té si
jo gá ról (ar ról, 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, sok -
szo ro sí tá sá hoz hoz zá já rul),
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul
a tel jes pá lyá za ti anyag sok -
szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá -
hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.106/2012.), va la mint
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
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F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
A köz ok ta tá si intézmény
hon lap ja, 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

Tóth An tal Ne ve lé si – 
Ok ta tá si és Mód szer ta ni
Köz pont
9400 Sop ron,
Tóth An tal u. 1.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe lelõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az in téz -
mé nyi dol go zók tekinte -
tében.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett ség válla -
lására vo nat ko zó nyi lat ko za -
tot, nyi lat ko za tot a pá lyá za ti
el já rás ban részt ve võk be te -
kin té si jo gá ról (ar ról, 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,
sok szo ro sí tá sá hoz hoz zá já -
rul), vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko zat
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ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anyag
sok szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá -
sá hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.103/2012.), va la mint a
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
A köz ok ta tá si in téz mény
hon lap ja,  
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei Pe da gó gi ai In té zet
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak,
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe lelõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa az in téz -
mé nyi dol go zók tekinte -
tében.

Egye tem, egye te mi szin tû
v. és szak kép zett ség, 
to váb bá – ha jog sza bály
az adott vég zett ség gel és
szak kép zett ség gel be tölt -
he tõ mun ka kör ben a szak -
vizs ga le té te lét le he tõ 
te szi, ill. elõ ír ja – szak -
vizs ga, leg alább 10 év
meg fe le lõ szgy., va la mint
pe da gó gi ai in té zet ben el -
töl tött – leg alább 1–3 év
szak mai ta pasz ta lat,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa,
ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki az in té zet ben

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 19.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és a Korm. ren de let
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ha tá ro zat lan idõ re szó ló
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 ben 
ki ne vez he tõ, bün tet len
elõ élet.
Elõny: ve ze tõi ta pasz ta lat.

ren del ke zé sei az irány adók,
to váb bá egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, ill. meg ál la -
po dás alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz, b., 
szgy.-t iga zo ló hi te les om.,
hi te les om., a 2007. évi
CLII. tör vény alap ján tel je sí -
ten dõ va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség vál la lá sá ra
vo nat ko zó nyi lat ko za tot, nyi -
lat ko za tot a pá lyá za ti el já rás -
ban részt ve võk be te kin té si
jo gá ról (ar ról, 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, sok -
szo ro sí tá sá hoz hoz zá já rul),
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul
a tel jes pá lyá za ti anyag sok -
szo ro sí tá sá hoz, to váb bí tá sá -
hoz (har ma dik sze méllyel
köz lé sé hez).
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:
(15.105/2012.), va la mint a
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„ma ga sabb ve ze tõi be osz tás” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
Sze mé lye sen: 
Dr. Hor váth Ist ván
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9021 Gyõr,
Ár pád út 32.
F: Dr. Hor váth Ist ván
Tel: (96) 522-215
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. 20.
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A köz ok ta tá si in téz mény
hon lap ja, 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja.

So mogy Me gyei 
In téz mény fenn tar tó
7400 Ka pos vár,
Cso ko nai u. 3. 

So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat 
Dél-ba la to ni Kol lé gi u ma
8630 Ba la ton bog lár,
Má tyás K. u. 12.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ)

So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat 
Du rácz ky Jó zsef Óvo dá ja,
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mé nye,
Ne ve lé si Ta nács adó ja
és Di ák ott ho na
7400 Ka pos vár,
Soms sich u. 8.
Fõ igaz ga tó
(ma ga sabb ve ze tõ)

A Kö zokt.tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
leg alább öt év fe let ti pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.
Elõny: öt év fe let ti ve ze tõi 
gyak., köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga.

A kö zokt tv. 18. § (1) be -
kez dés alap ján:
sza ki rá nyú gyógy pe da gó -
gi ai ta ná ri v. és szak kép -
zett ség, lLeg alább öt év
fe let ti pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.
Elõny: veze tõi gya kor lat
(3–5 év), köz ok ta tás-ve ze -
tõi szak vizs ga, szur do pe -
da gó gi ai szakos tanár.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re, 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: 2012. márc. 31.
Il let mény, jut ta tás:
Az ér vény ben lé võ jog sza bá -
lyok alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyes ada to kat és fény -
ké pet is tar tal ma zó rész le tes
szak mai ön., om., b., az in -
téz mény ve ze té sé re vonat -
kozó szak mai prog ram, nyi -
lat ko zat ar ra vo nat ko zó an,
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: pos tai úton.
Pc: So mogy Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7400 Ka pos vár,
Cso ko nai u. 3.
Elekt ro ni kus úton:
toth.lasz lo.nor bert@
so mogy mik.hu
F: Tóth Lász ló Nor bert
osz tály ve ze tõ
Tel: (82) 508-140
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
azt a jo gát, hogy az in téz -
mény szer ve ze ti át ala kí tá sa
ese tén a pá lyá za ti ki írást
vissza von ja, ill. a megbízást
rövidebb idõre ad ja.
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So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat 
Má tyás Ki rály 
Gim ná zi u ma
8640 Fo nyód,
Hu nya di J. u. 3.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb vezetõ)

A Kö zokt.tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
leg alább öt év fe let ti ve ze -
tõi gya kor lat.
Elõny: köz ok ta tás vezetõi
szak vizs ga.

So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat 
Per czel Mór Gim ná zi u ma
8600 Sió fok,
Már ci us 15. park 1.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb vezetõ)

A Kö zokt.tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség.
Elõny: veze tõi gya kor lat
(3–5 év), köz ok ta tás-ve ze -
tõi szak vizs ga, közép fo kú
„C” tí pu sú nyelv vizs ga,
pályá za tí rói gyak.

So mogy TISZK 
Kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um
8600 Sió fok,
Ba kony u. 2.
Fõ igaz ga tó 
(ma ga sabb vezetõ)

A Kö zokt tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség.
Elõny: veze tõi gya kor lat
(3–5 év), közok ta tás ve ze -
tõi szak vizs ga.

So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat Ta nu lá si
Ké pes sé get Vizs gá ló és
Be széd vizs gá ló Szak ér tõi
és Re ha bi li tá ci ós 
Bi zott sá ga
7400 Ka pos vár,
Soms sich u. 8.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb vezetõ)

A Kö zokt tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
lega lább öt év fe let ti pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.
Elõny: veze tõi gya kor lat
(3–5 év), közok ta tás ve ze -
tõi szak vizs ga,
Oli gof rén pe da gó gia, szur -
do pe da gó gi ai, lo go pé di ai
szak irá nyú v., gyógy -
pedagógia és pszi cho di ag -
nosz ti ka területén szerzett
gyak.
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So mogy Me gyei Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis
Szak is ko la, Di ák ott hon
és Gyer mek ott hon
8698 So mogy vár,
Ka pos vá ri u. 4.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb vezetõ)

A Kö zokt tv. 18. § 
(1) be kez dés alap ján:
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
lega lább öt év fe let ti pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy.
Elõny: veze tõi gya kor lat
(3–5 év), közok ta tás
vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re, 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: 2012. márc. 31.
Il let mény, jut ta tás:
Az ér vény ben lé võ jog sza bá -
lyok alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyes ada to kat és fény -
ké pet is tar tal ma zó rész le tes
szak mai ön., om., b., az in -
téz mény ve ze té sé re vo nat ko -
zó szak mai prog ram, nyi lat -
ko zat ar ra vo nat ko zó an, 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: pos tai úton.
Pc: So mogy Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
7400 Ka pos vár,
Cso ko nai u. 3.
Elekt ro ni kus úton:
toth.lasz lo.nor bert@
so mogy mik.hu
F: Tóth Lász ló Nor bert
Osz tály ve ze tõ
Tel: (82) 508-140
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
azt a jo gát, hogy az in téz -
mény szer ve ze ti át ala kí tá sa
ese tén a pá lyá za ti ki írást
vissza von ja, ill. a meg bí zást
rö vi debb idõre ad ja.

Me gyei és Vá ro si 
Könyv tár
7400 Ka pos vár,
Cso ko nai u. 4.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ)

Az 1992. évi XXXIII. tv.
és a Kjt. 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let
alap ján: szak irá nyú egye -
te mi v. és szak kép zett ség,
vagy nem szak irá nyú
egye te mi v. mel lett fel sõ -
fo kú szak irá nyú mun ka kö -
ri szak vizs ga, vagy fõ is ko -
lai könyv tá ro si kép zett ség,

ÁEI: azon nal.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. ápr. 31-ig ha tá ro zott
idõ re, 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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
azt a jo gát, hogy az 
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leg alább öt év szak mai ta -
pasz ta lat, va gyon nyi lat ko -
zat, bün tet len elõ élet,
magyar nyelv tu dás.
El vá rás: kie mel ke dõ
szakmai, vagy szakirányú
tudományos te vé keny ség.

in téz mény szer ve ze ti át ala kí -
tá sa ese tén a pá lyá za ti ki írást 
vissza von ja, il let ve a meg bí -
zást rö vi debb idõ re ad ja.
Il let mény, jut ta tás:
az ér vény ben lé võ jog sza bá -
lyok alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes fény ké pes szak mai
élet rajz, tu do má nyos szak mai 
pub li ká ci ós jegy zék, om., 
az in téz mény ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai prog ram,
b., nyi lat ko zat sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé nek hozzá -
járulásáról.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton
Pc: So mogy Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
7400 Ka pos vár,
Cso ko nai u. 3. és
Elekt ro ni kus úton
bi ro.ber na dett@
so mogy mik.hu
e-ma il cím re.
F: Dr. Bi ró Ber na dett osz -
tály ve ze tõ
Tel: (82) 508-100/282 mel -
lék.

So mogy Me gyei 
Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
7400 Ka pos vár,
Fõ u. 101.
Igaz ga tó 
(ma ga sabb vezetõ)

Az 1992. évi XXXIII. tv.
és a Kjt. 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let
alap ján: sza ki rá nyú egye -
te mi v. és szak kép zett ség,
lega lább öt év szak mai ta -
pasz ta lat, va gyon nyi lat ko -
zat, bün tet len elõ élet,
ma gyar nyelv tu dás.
El vá rás: kie mel ke dõ szak -
irá nyú tu do má nyos te vé -
keny ség, ill. tárgyalás -
szintû ide gen nyelv-
is me ret.

Vas Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi tér 1.

Dr. Nagy Lász ló Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
9730 Kõ szeg,
Kiss J. u. 31.

A Kö zokt.tv. 3. § (13) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
szak irá nyú fel sõ fo kú is ko -
lai v., leg alább ötéves – a
Kö zokt.tv. 18. § (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
– szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sá nak vál -
la lá sa.
Elõny: közok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. febr. 23.
Pe hi: 2012. márc. 31.
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., vpr., szak -
mai fej lesz té si el kép ze lé sek,
öt éves szgy.-t iga zo ló do ku -
men tum, adat vé del mi nyi lat -
ko zat, nyi lat ko zat a va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás le -
foly ta tá sá nak vál la lá sá ról, b., 
nyi lat ko zat, hogy nem áll
fog lal ko zás tól el til tás alatt,
mely köz al kal ma zot ti jog vi -
szony lé te sí té sét nem teszi
lehetõvé.

674 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

Bé ri Ba logh Ádám Pos ta-
és Bank for gal mi 
Szak kö zép is ko la
9800 Vas vár,
Jár dá nyi pro fesszor u. 13.

Köl csey Fe renc 
Gim ná zi um
9900 Kör mend,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 3.

Ná das dy Ta más 
Köz gaz da sá gi, In for ma ti ka 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
9735 Csep reg,
Rá kó czi F. u. 13–15.

Ráz só Im re Szak kö zép is -
ko la és Szak is ko la
9900 Kör mend,
Rá kó czi F. u. 2.

Egye te mi szin tû, a
 Közokt.tv. 17. § (1) be -
kez dé sé ben fel so rolt, az
adott in téz mény ben pe da -
gó gus mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges v., 
leg alább öt éves – a
 Közokt.tv. 18. § (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
– szgy., pe da gó gus-szak -
vizs ga, bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sá nak vál -
la lá sa.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

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: (52/2012.), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi tér 1.
Sze mé lye sen:
Dr. Kis s Esz ter
Vas me gyei In téz mény fenn -
tar tó Köz pont mun ka tár sa
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi D. tér 1.
F: Dr. Ka pil ler Sa rol ta
Vas Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
mun ka tár sa
Te l: (94) 515-756

Ru mi Óvo da, Fej lesz tõ
és Ál ta lá nos Is ko la, 
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la, Gyer mek-
és Di ák ott hon
9766 Rum,
Kas tély park 1.

A Kö zokt.tv. 30. § 
(11) (13) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szak irá nyú
fel sõ fo kú is ko lai v., 
leg alább öt éves 
– a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg -
határozott – szgy., pe da -
gó gus szak vizs ga, 
bün tet len elõ élet, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sá nak 
vál la lá sa.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõi
szak vizs ga, ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

Vas Me gyei Ta nu lá si 
Ké pes sé get Vizs gá ló 
Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós 
Bi zott ság
9700 Szom bat hely,
Su gár u. 9.

Az alap te vé keny ség el lá -
tá sá hoz szük sé ges gyógy -
pe da gó gi ai ta ná ri v.,
leg alább öt éves – pe da gó -
gi ai szak szol gá lat ban el -
töl tött – szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
bün tet len elõ élet,
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va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sá nak vál -
la lá sa.
Elõny: ve ze tõi tapasztalat.

Haj dú-Bi har Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
4024 Deb re cen,
Pi ac u. 54.

Kós Ká roly Mû vé sze ti
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
4032 Deb re cen,
Hol lós u. 3.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak, így kü lö -
nö sen az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé nek, költ ség ha té kony
gaz dál ko dá sá nak biztosí -
tása. A pe da gó gi ai mun ka
irá nyí tá sa, az in téz mény 
el len õr zé si, mé ré si, ér té ke -
lé si és mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram já ban foglaltak
megvalósításának
irányítása. Az intézmény
képviselete.

Bün tet len elõ élet és cse -
lek võ ké pes ség,
egye te mi szin tû ta ná ri v.,
szak kép zett ség, to váb bá
pe da gó gus szak vizs ga,
másod 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, leg alább
ötéves, a  Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei sze rin ti 
szgy.
Elõny: köz ok ta tás te rü le -
tén szerzett ve ze tõi gya -
kor lat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 20-án 
16 órá ig.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Haj dú-Bi har 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek – a kor -
mány meg bí zott egyet ér té sé -
vel tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
mely nek tar tal maz nia kell a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram ma xi -
mum egy A/4 ol dal ter je del -
mû össze fog la lá sa (mely a
dön tés elõ ké szí tõ anyag ré -
szét ké pe zi), b., szak kép zett -
sé get, ill. szak vizs gát iga zo ló 
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., leg alább öt éves
szgy.-ot iga zo ló mun kál ta tói
iga zo lás, a ve ze tõi gya kor lat -
ról szó ló mun kál ta tói iga zo -
lás, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ról, 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.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: Pos tai úton és sze mé -
lye sen egy aránt, hat pél dány -
ban (egy ere de ti és öt má so -
lat), zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(51-1/2012.), va la mint „Pá -
lyá zat a Kós Ká roly Is ko la”
meg ne ve zés sel el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: 4024 Deb re cen,
Pi ac u. 54. 
F: Nagy Má ria
az In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.

Haj dú-Bi har Me gyei 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Kol lé gi um
4025 Deb re cen,
Pos ta kert u. 7.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak, így kü lö -
nö sen az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé nek, költ ség ha té kony
gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá -
sa. A pe da gó gi ai mun ka
irá nyí tá sa, az in téz mény el -
len õr zé si, mé ré si, értéke -
lési és mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram já ban foglaltak
megvalósításának
irányítása. Az intézmény
képviselete

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 20-án 
16 órá ig.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Haj dú-Bi har Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ jé nek – a kor mány meg -
bí zott egyet ér té sé vel tett – ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
mely nek tar tal maz nia kell
a szak mai hely zet elem zés re
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épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram ma xi -
mum egy A/4 ol dal ter je del -
mû össze fog la lá sa (mely a
dön tés elõ ké szí tõ anyag ré -
szét ké pe zi), b., szak kép zett -
sé get, ill. szak vizs gát iga zo ló 
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., leg alább öt éves szgy.-ot 
iga zo ló mun kál ta tói iga zo lás, 
a ve ze tõi gya kor lat ról szó ló
mun kál ta tói iga zo lás, a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
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: pos tai úton és sze mé -
lye sen egy aránt, hat pél dány -
ban (egy ere de ti és öt má so -
lat), zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(52-1/2012.), va la mint 
„Pá lyá zat Ál ta lá nos Is ko la”
meg ne ve zés sel el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: 4024 Deb re cen,
Pi ac u. 54. 
F: Nagy Má ria
az In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály mun ka tár sa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.

Haj dú-Bi har Me gyei 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Pe da gó gi ai Szak mai
Szol gál ta tó In té zet
4029 Deb re cen,
Mon ti ez re des u. 7.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé sé ben
meghatározottak, így 

Bün tet len elõ élet és cse -
lek võ ké pes ség,
egye te mi szin tû v. és szak -
kép zett ség, to váb bá – ha
jog sza bály az adott vég -
zett ség gel és szak kép zett -
ség gel be tölt he tõ mun ka -
kör ben a szak vizs ga le té -
te lét le he tõ vé te szi, ill.
elõ ír ja – szak vizs ga,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
hatá 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.
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kü lö nö sen az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dé sé nek, költ ség ha té -
kony gaz dál ko dá sá nak biz -
to sí tá sa. A pe da gó gi ai
mun ka irá nyí tá sa. Az
intézmény képviselete.

lega lább 10 éves, a
10/1994. (VI. 13.) MKM
ren de let 3. § (2) bekez -
dése sze rin ti szgy., 
pe da gó gi ai in té zet ben
fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló alkalmazás.
Elõny: ve ze tõi gyakorlat.

Pbhi: 2012. febr. 20-án 
16 órá ig.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Haj dú-Bi har Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ jé nek – a kor mány meg -
bí zott egyet ér té sé vel tett – ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
mely nek tar tal maz nia kell a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram ma xi -
mum egy A/4 ol dal ter je del -
mû össze fog la lá sa (mely a
dön tés elõ ké szí tõ anyag ré -
szét ké pe zi), b., szak kép zett -
sé get, ill. szak vizs gát iga zo ló 
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., leg alább 10 éves
szgy-ot iga zo ló mun kál ta tói
iga zo lás, a ve ze tõi gya kor lat -
ról szó ló mun kál ta tói iga zo -
lás, a pá lyá zó nyi lat ko za ta
ar ról, 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: pos tai úton és sze mé -
lye sen egy aránt, hat pél dány -
ban (egy ere de ti és öt má so -
lat), zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(53-1/2012.), va la mint 
„Pá lyá zat Pe da gó gi ai In té -
zet” meg ne ve zés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
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Pc: 4024 Deb re cen,
Pi ac u. 54. 
F: Nagy Má ria
az In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály mun ka tár sa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.

Él tes Má tyás Ál ta lá nos 
Is ko la és Spe ci á lis 
Szak is ko la, Kol lé gi um
és Gyer mek ott hon
4200 Haj dú szo bosz ló,
Dó zsa Gy. u. 10-12.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak, így kü lö -
nö sen az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé nek, költ ség ha té kony
gaz dál ko dá sá nak biztosí -
tása. A pe da gó gi ai mun ka
irá nyí tá sa, az in téz mény el -
len õr zé si, mé ré si, értéke -
lési és mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram já ban fog lal tak
meg va ló sí tá sá nak irá nyí tá -
sa. A gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tör vény és a vég re -
haj tá sá hoz kap cso ló dó
jogszabályokban az
intézmény hatáskörébe
utalt szakmai és egyéb
feladatok szervezése. Az
intézmény képviselete.

Bün tet len elõ élet és cse -
lek võ ké pes ség, 
oli gof rén pe da gó gi ai sza -
kos gyógy pe da gó gi ai ta -
ná ri v. és szak kép zett ség,
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, másod 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, lega lább öt éves, 
a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) be kez dé sei 
sze rin ti szgy.
Elõny: gyer mek vé del mi
feladatokat el lá tó in téz -
mény ben szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. 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. febr. 20-án 
16 órá ig.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Haj dú-Bi har Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ jé nek – a kor mány meg -
bí zott egyet ér té sé vel tett – ja -
vas la ta alap ján az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.és
a Korm. és a szo ci á lis, va la -
mint gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
mely nek tar tal maz nia kell a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram ma xi -
mum egy A/4 ol dal ter je del -
mû össze fog la lá sa (mely a
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dön tés-elõ ké szí tõ anyag ré -
szét ké pe zi), b., szak kép zett -
sé get, ill. szak vizs gát iga zo ló 
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., leg alább ötéves szgy.-ot 
iga zo ló mun kál ta tói iga zo lás, 
a ve ze tõi gya kor lat ról szó ló
mun kál ta tói iga zo lás, a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
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: pos tai úton és sze mé -
lye sen egy aránt, hat pél dány -
ban (egy ere de ti és öt má so -
lat), zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(54-1/2012.), va la mint 
„Pá lyá zat Él tes Má tyás 
Is ko la” meg ne ve zés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: 4024 Deb re cen,
Pi ac u. 54. 
F: Nagy Mária
az In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.
Szociális Köz löny.

Dr. Mol nár Ist ván Óvo da,
Ál ta lá nos és Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um és
Gyer mek ott hon
4220 Haj dú bö ször mény,
Rad nó ti u. 5.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak, így kü lö -
nö sen az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû kö -
dé sé nek, költ ség ha té kony
gaz dál ko dá sá nak biztosí -
tása. A pe da gó gi ai mun ka 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 20-án 
16 órá ig.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
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irá nyí tá sa, az in téz mény el -
len õr zé si, mé ré si, ér té ke lé -
si és mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram já ban fog lal tak
meg va ló sí tá sá nak irá nyí tá -
sa. A gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tör vény és a vég re -
haj tá sá hoz kap cso ló dó jog -
sza bá lyok ban az in téz mény 
hatáskörébe utalt szakmai
és egyéb feladatok
szervezése. Az intézmény
képviselete.

A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Haj dú-Bi har Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek – a kor -
mány meg bí zott egyet ér té sé -
vel tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Korm. és a szo ci á lis, va la -
mint gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
mely nek tar tal maz nia kell a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram ma xi -
mum egy A/4 ol dal ter je del -
mû össze fog la lá sa (mely a
dön tés elõ ké szí tõ anyag ré -
szét ké pe zi), b., szak kép zett -
sé get, ill. szak vizs gát iga zo ló 
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., leg alább öt éves szgy-ot 
iga zo ló mun kál ta tói iga zo lás, 
a ve ze tõi gya kor lat ról szó ló
mun kál ta tói iga zo lás, a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
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: Pos tai úton és sze mé -
lye sen egy aránt, hat pél dány -
ban (egy ere de ti és öt má so -
lat), zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal:
(55-1/2012.), va la mint 
„Pá lyá zat Dr. Mol nár Ist ván
Is ko la” meg ne ve zés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: 4024 Deb re cen,
Pi ac u. 54. 

682 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

F: Nagy Má ria
az In téz mény-fenn tar tá si 
Fõ osz tály mun ka tár sa
Tel: (52) 507-562
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes honlap:
2012. jan. 27.
Szociális Köz löny

Bács-Kis kun Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
6000 Kecs ke mét,
De ák F. tér 3.

Bács-Kis kun Me gyei 
Ta nu lá si Ké pes sé get 
Vizs gá ló Szak ér tõi 
és Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság
6000 Kecs ke mét,
Ju hai u. 23.
Igaz ga tó

A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye,
a mun kál ta tó Kecs ke mét
szék he lye, ill. Ba ja,
Desz kás u. 2. te lep he lye.

Lf: az in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa a jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti szak sze rû és 
tör vé nyes mû kö dés, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) be kez dé sé ben
fog lalt fel ada tok el lá tá sa.
Vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar -
tozó feladatok ellátása.

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
Az adott pe da gó gi ai szak -
szol gá lat in téz mé nyé ben
pe da gó gus-mun ka kör be -
töl té sé re jo go sí tó a
4/2010. (I.19.) OKM re.
2. § (2) be kez dés a),
e) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel sõ fo kú is ko lai v. és 
szak kép zett ség va la me lyi -
ke, to váb bá pedagógus-
 szakvizsga meg lé te,
A szak ké pe sí tés nek meg -
fe le lõ pe da gó gus-mun ka -
kör ben szer zett leg alább
öt év szgy., a pe da gó gi ai
szak szol gá lat in téz mé nyé -
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,
ha a ve ze tõi meg bí zást
pszi cho ló gus kap ja, kli ni -
kai, ne u ro pszi cho ló gi ai,
pe da gó gi ai vagy ta nács -
adói szak vizs gá val kell
ren del kez nie,
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
szakképzettség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 15-ig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ (he ti 40 óra).
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 si ha tár ide jé nek le jár tát kö -
ve tõ 30 na pon be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Korm. ren -
de let 5. §-a sze rin ti vé le mé -
nye zé si és a pá lyá zók meg -
hall ga tá sát kö ve tõ en a
Bács-Kis kun Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont nak a 
Kor mány meg bí zott egyet ér -
té sé vel ki ala kí tott ja vas la ta
alap ján a meg bí zás ról az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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 élet rajz, a bün tet len
elõ éle tet és a fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt nem ál -
lást iga zo ló b., om., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel (szak mai prog ram), a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a pá lyá za ta és 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 gõ ke ze lé -
sé hez, va la mint vé le mé nye -
zés és el bí rá lás cél já ból 
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pá lyá za ti anya gá nak sok szo -
ro sí tá sá hoz és har ma dik sze -
mély ré szé re tör té nõ to váb bí -
tá sá hoz hoz zá já rul, a pá lyá zó 
nyi lat ko za ta ar ról, hogy meg -
bí zá sa ese tén va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
nek el get tesz, a pá lyá zó nyi -
lat ko za ta ar ra vo nat ko zó an,
hogy ve le szem ben a Kjt.
41. § (2) be kez dés b) pont ja
sze rin ti össze fér he tet len ség
nem áll fenn, ill. a fenn ál ló
össze fér he tet len sé get meg bí -
zá sa ese tén meg szün te ti.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, és sze mé -
lye sen le het be nyúj ta ni.
Pc: Bács-Kis kun Megyei
Intézményfenntartó Központ
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.
e-mail: csa ba i nem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor
Tel: (76) 680-135

Du na Men ti Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um
és Gyer mek ott hon
6087 Du na ve cse,
Fõ út 39.
igaz ga tó

A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye
6087 Du na ve cse,
Fõ út 39. szék he lye, ill. 1.
szá mú la kás ott hon:
6087 Du na ve cse,
Ki ni zsi u. 4., 
2. szá mú la kás ott hon:
6087 Du na ve cse,
Ko dály Z. u. 1.,
3. szá mú la kás ott hon:
6087 Du na ve cse,
Fáy A. u. 20. te lep he lyei.

Bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség,
a Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé re fi gye lem mel
bár me lyik, az in téz mény
ál tal el lá tott fel adat ra lé te -
sít he tõ in téz mény ve ze tõi
meg bí zá sá hoz szük sé ges
fel té tel, az az fel sõ fo kú
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v.
és szak kép zett ség, vagy
fel sõ fo kú gyógy pe da gó -
gus v., szak kép zett ség, to -
váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga és leg alább öt év
gyógy pe da gó gus mun ka -
kör ben, vagy gyógy pe da -
gó gia te rül tén szer zett
szgy., vagy a 15/1998.
(IV.30.) NM ren de let
2. sz. mel lék let I. rész
II/2. pont já ban a gyer mek -
ott hon ve ze tõ re
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Lf. peda gó gi ai szak szol gá -
la ti, va la mint gyer mek ott -
ho ni fel ada tok el lá tá sa
mel lett a sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek, ta nu lók 
ál ta lá nos is ko lai ne ve lé sé -
re-ok ta tá sá ra lét re jött több -
cé lú kö zös igaz ga tá sú köz -
ok ta tá si in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dés, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) be kez dé sé ben
foglalt feladatok ellátása.
Vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar to -
zó feladatok ellátása.

meg ha tá ro zott fel sõ fo kú
ké pe sí tés és szo ci á lis
szak vizs ga, va la mint leg -
alább öt év fel sõ fo kú v.,
vagy fel sõ fo kú szak mai
ké pe sí tést igény lõ, a gyer -
mek vé de lem, szo ci á lis el -
lá tás, il let ve a köz ok ta tás
te rü le tén be töl tött mun ka -
kör ben szer zett szgy.
Ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben (gyógy pe da gó gi -
ai ta ná ri) pe da gó gus-mun -
ka kör ben, il let ve a vég -
zett ség nek, szak kép zett -
ség nek, szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ 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,
ill. a vég zett ség nek, 
szak kép zett ség nek, szak -
ké pe sí tés nek meg fe le lõ
mun ka kör ben tör té nõ 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, 
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.
Elõny: az in téz mény fõ
pro fil ját ké pe zõ, a sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók ne ve lé sé -
nek-ok ta tá sá nak el lá tá sá -
hoz elõ írt fel sõ fo kú
gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v.
és szak kép zett ség, vagy
fel sõ fo kú gyógypeda -
gógus v., szak kép zett ség.

Kis kun fél egy há zi 
Ál ta lá nos is ko la, Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
6100 Kis kun fél egy há za,
Szent Im re herceg u. 1–3.
Igazgató

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, leg alább öt év 
gyógy pe da gó gus mun ka -
kör ben, vagy gyógy pe da -
gó gia te rü le tén szer zett
szgy., fel sõ fo kú gyógy pe -
da gó gi ai ta ná ri v. és szak -
kép zett ség, to váb bá
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A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye,
a mun kál ta tó Kis kun fél -
egy há za szék he lye, il let ve
Kis kun maj sa te lep he lye.

Lf. peda gó gi ai szak szol gá -
la ti, va la mint gyer mek ott -
ho ni fel ada tok el lá tá sa
mel lett a sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek, ta nu lók 
ál ta lá nos is ko lai ne ve lé sé -
re-ok ta tá sá ra lét re jött több -
cé lú kö zös igaz ga tá sú köz -
ok ta tá si in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dés, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása.
Vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar to -
zó feladatok el lá tá sa.

pe da gó gus szak vizs ga,
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben (gyógy pe da gó gi -
ai ta ná ri) 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,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

Kis kun ha la si Ál ta lá nos 
Is ko la, Elõ ké szí tõ 
Szak is ko la és Ne ve lé si 
Ta nács adó
6400 Kis kun ha las,
Köz tár sa ság u. 17.
Igaz ga tó

A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye,
a mun kál ta tó Kis kun ha las, 
Köz tár sa ság u. 17. 
Szék he lye, il let ve
Kis kun ha las, 
Vá ros há za u. 2. te lep he lye

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, leg alább öt év 
gyógy pe da gó gus mun ka -
kör ben, vagy gyógy pe da -
gó gia te rü le tén szer zett
szgy., a Kö zokt.tv. 18. §
(7) be kez dé sé re fi gye lem -
mel bár me lyik, az in téz -
mény ál tal el lá tott fel adat -
ra lé te sít he tõ in téz mény
ve ze tõi meg bí zá sá hoz
szük sé ges fel té tel, az az:
fel sõ fo kú gyógy pe da gó gi -
ai ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, vagy fel sõ fo kú 
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Lf. peda gó gi ai szak szol gá -
la ti, va la mint gyer mek ott -
ho ni fel ada tok el lá tá sa
mel lett a sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek, ta nu lók 
ál ta lá nos is ko lai ne ve lé sé -
re-ok ta tá sá ra lét re jött több -
cé lú kö zös igaz ga tá sú köz -
ok ta tá si in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dés, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) be kez dé sé ben
fog lalt feladatok ellátása.
Vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar to -
zó feladatok ellátása.

gyógy pe da gó gus v., szak -
kép zett ség, to váb bá pe da -
gó gus szak vizs ga, vagy 
fel sõ fo kú pszi cho ló gus
szak ké pe sí tés és kli ni kai,
ne u ro pszi cho ló gi ai, pe da -
gó gi ai vagy ta nács adói
pszi cho ló gus szak vizs ga.
A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben (gyógypeda -
gógiai ta ná ri) pedagógus-
 munkakörben 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, másod 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.
Elõny: az in téz mény fõ
pro fil ját ké pe zõ, a sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók ne ve lé sé -
nek-ok ta tá sá nak el lá tá sá -
hoz elõ írt fel sõ fo kú
gyógy pe da gó gus v., szak -
kép zett ség.

In teg rált Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la, Elõ ké szí tõ és 
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um,
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény,
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat, Ne ve lé si
Ta nács adó, Gyer mek ott hon 
és Szo ci á lis In téz mény
6200 Kis kõ rös,
Hrúz Má ria u. 2/1.
fõ igaz ga tó

A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye,
a mun kál ta tó Kis kõ rös
szék he lye, il let ve Kecs ke -
mét, Ka lo csa te lep he lyek.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, leg alább öt év 
gyógy pe da gó gus mun ka -
kör ben, vagy gyógy pe da -
gó gia te rü le tén, il let ve a
szak ké pe sí tés nek megfe -
lelõ te rü le ten szer zett
szgy. a Kö zokt.tv. 18. §
(7) be kez dé sé re fi gye lem -
mel bár me lyik, az in téz -
mény ál tal el lá tott fel adat -
ra lé te sít he tõ in téz mény
ve ze tõi meg bí zá sá hoz
szük sé ges fel té tel, az az:
fel sõ fo kú gyógypeda -
gógiai ta ná ri v. és szak -
kép zett ség, vagy fel sõ fo kú 
gyógy pe da gó gus v., szak -
kép zett ség, to váb bá pe da -
gó gus szak vizs ga,
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Lf: sajá tos ne ve lé si igé nyû
gyer me kek, ta nu lók óvo -
dai, ál ta lá nos is ko lai, spe -
ci á lis szak is ko lai és kol lé -
gi u mi ne ve lé se-ok ta tá sa
mel lett gyer mek vé del mi,
szo ci á lis és pe da gó gi ai
szak szol gá la ti fel ada tok el -
lá tá sá ra lét re jött több cé lú
kö zös igaz ga tá sú köz ok ta -
tá si in téz mény fe le lõs ve -
ze té se, irá nyí tá sa a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé se, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása,
vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar -
tozó feladatok ellátása.

vagy fel sõ fo kú pszi cho ló -
gus szak ké pe sí tés és kli ni -
kai, ne u ro pszi cho ló gi ai,
pe da gó gi ai vagy ta nács -
adói pszi cho ló gus szak -
vizs ga, vagy a 15/1998.
(IV.30.) NM ren de let
2. sz. mel lék le te I. rész
II/2. pont já ban a gyer mek -
ott hon ve ze tõ re meg ha tá -
ro zott fel sõ fo kú ké pe sí tés, 
vagy az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM ren de let 3. sz.
mel lék let 6.1., il let ve
6.2. pont já ban a ve ze tõ re
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú
ké pe sí tés, a ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben (gyógy -
pe da gó gi ai ta ná ri) peda -
gógus-munkakörben 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 ténõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás, másod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás ese -
tén a pe da gó gus szak -
vizsga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség.
Elõny: az intézmény fõ
profilját képezõ, a sajátos
nevelési igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók ne ve lé sé -
nek-ok ta tá sá nak el lá tá sá -
hoz elõírt fel sõ fo kú
gyógy pe da gó gus v., szak -
kép zett ség.

Ba jai Óvo da, Ál ta lá nos 
Is ko la, Spe ci á lis 
Szak is ko la, Kol lé gi um,
Egy sé ges 
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
6500 Ba ja,
Ba rát ság tér 18.
Fõigazgató

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
Kö zokt.tv. 18. § (7) be -
kez dé sé re fi gye lem mel
bár me lyik, az in téz mény
ál tal el lá tott fel adat ra lé te -
sít he tõ in téz mény ve ze tõi
meg bí zá sá hoz szük sé ges
fel té tel, az az: fel sõ fo kú 
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A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye, a
mun kál ta tó ba jai szék he -
lye.

Lf: sajá tos ne ve lé si igé nyû
gyer me kek, ta nu lók óvo -
dai, ál ta lá nos is ko lai, spe -
ci á lis szak is ko lai és kol lé -
gi u mi ne ve lé se-ok ta tá sa
mel lett gyer mek vé del mi,
szo ci á lis és pe da gó gi ai
szak szol gá la ti fel ada tok el -
lá tá sá ra lét re jött több cé lú
kö zös igaz ga tá sú köz ok ta -
tá si in téz mény fe le lõs ve -
ze té se, irá nyí tá sa a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé se, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása,
vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar -
tozó feladatok ellátása.

gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v.
és szak kép zett ség, vagy
fel sõ fo kú gyógy pe da gó -
gus v., szak kép zett ség, to -
váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga és leg alább öt év
gyógy pe da gó gus mun ka -
kör ben, vagy gyógy pe da -
gó gia te rü le tén szer zett
szgy., vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let
2. sz. mel lék let I. rész
II/2. pont já ban a gyer mek -
ott hon ve ze tõ re meg ha tá -
ro zott fel sõ fo kú ké pe sí tés
és szo ci á lis szak vizs ga,
va la mint leg alább öt 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, szo ci á lis el -
lá tás, ill. a köz ok ta tás te -
rü le tén be töl tött mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben (gyógy pe da gó gi -
ai ta ná ri) 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, másod 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 szakképzettség.
Elõny: az intézmény fõ
profilját képezõ, a sajátos
nevelési igé nyû gyer me -
kek, ta nu lók ne ve lé sé -
nek-ok ta tá sá nak el lá tá sá -
hoz elõírt fel sõ fo kú
gyógy pe da gó gus v., szak -
kép zett ség.
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Kis kun ha la si Óvo da, 
Kol lé gi um és Kon duk tív
Pe da gó gi ai In téz mény
6400 Kis kun ha las,
6400 Kis kun ha las,
Esze Ta más la kó te lep 6.
Igaz ga tó

A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye, 
A mun kál ta tó kis kun ha la si
szék he lye.

Lf: sa já tos ne ve lé si igé nyû
gyer me kek, ta nu lók óvo -
dai, ál ta lá nos is ko lai, spe -
ci á lis szak is ko lai és kol lé -
gi u mi ne ve lé se-ok ta tá sa
mel lett gyer mek vé del mi,
szo ci á lis és pe da gó gi ai
szak szol gá la ti fel ada tok el -
lá tá sá ra lét re jött több cé lú
kö zös igaz ga tá sú köz ok ta -
tá si in téz mény fe le lõs ve -
ze té se, irá nyí tá sa a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé se, ma gas
szín vo na lú szak mai mun ka 
biz to sí tá sa, szer ve zé se, el -
len õr zé se. A jó vá ha gyott
éves költ ség ve tés be tar tá sa, 
ta ka ré kos gaz dál ko dás biz -
to sí tá sa, az in téz mény mû -
kö dé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, fenn tar tói sza -
bály za tok be tar tá sa, be tar -
ta tá sa. A Kö zokt.tv. 54. §,
55. § (2) be kez dé sé ben
fog lalt fel ada tok el lá tá sa,
Vég zett ség nek, szak kép -
zett ség nek, szak ké pe sí tés -
nek megfelelõ, kinevezés
szerinti mun ka kör be tar -
tozó feladatok el lá tá sa.

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
a pe da gó gi ai szak szol gá la -
tok ról szó ló 4/2010.
(I. 19.) OKM ren de let
3. §-ban meg ha tá ro zot tak
alap ján fel sõ fo kú kon duk -
to ri, kon duk tor-ta ní tói is -
ko lai v. és szak ké pe sí tés
és a szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett leg -
alább öt év szgy., va la mint 
pe da gó gus szak vizs ga,
A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-mun -
ka kör ben, ill. a vég zett -
ség nek, szak kép zett ség -
nek, szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ 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,
ill. a vég zett ség nek, szak -
kép zett ség nek, szak ké pe -
sí tés nek meg fe le lõ mun -
ka kör ben tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, másod szor és
további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pe da gó gus szakvizsga
keretében szer zett in téz -
mény ve ze tõi szakkép -
zettség.

Kis kun ha la si Vá ri Sza bó
Ist ván Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um
6400 Kis kun ha las,
Ka zin czy u. 5.
Fõ igaz ga tó

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
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A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye, 
A mun kál ta tó kis kun ha la si
szék he lye és te lep he lyei.

Lf: a szak kö zép is ko lai,
szak is ko lai és kol lé gi u mi
fel ada tok el lá tá sá ra lét re -
jött több cé lú kö zös igaz ga -
tá sú köz ok ta tá si in téz mény 
fe le lõs ve ze té se, irá nyí tá sa
a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti szak sze rû
és tör vé nyes mû kö dés, ma -
gas szín vo na lú szak mai
mun ka biz to sí tá sa, szer ve -
zé se, el len õr zé se. A jó vá -
ha gyott éves költ ség ve tés
be tar tá sa, ta ka ré kos, gaz -
dál ko dás biz to sí tá sa, az in -
téz mény mû kö dé sé re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok,
fenn tar tói sza bály za tok be -
tar tá sa, be tar ta tá sa.
A Közokt.tv. 54. § 55. §
(2) be kez dé sé ben fog lalt
fel ada tok el lá tá sa. Vég zett -
ség nek, szakképzettségnek, 
szak ké pe sí tés nek meg -
felelõ, kinevezés szerinti
munkakörbe tar to zó fel -
ada tok el lá tá sa.

mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is -
kolai v. és szak kép zett ség, 
to váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga, kö zép is ko lá ban
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, to váb -
bá pe da gó gus szak vizs ga,
A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-mun -
ka kör ben, ill. a vég zett -
ség nek, szak kép zett ség -
nek, szak ké pe sí tés nek
meg fe le lõ 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,
ill. a vég zett ség nek, szak -
kép zett ség nek, szak ké pe -
sí tés nek meg fe le lõ mun -
ka kör ben tör té nõ ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, másod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás ese tén a peda -
gógus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szakképzettség.

Kis kun ha la si Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
6400 Kis kun ha las,
Köz tár sa ság u. 17.
Igaz ga tó

A mun ka vég zés he lye:
Bács-Kis kun Me gye,
a mun kál ta tó Kis kun ha las,
Köz tár sa ság u. 17. szék -
helye.

Lf: az alap fo kú mû vé szet -
ok ta tá si in téz mény fe le lõs
ve ze té se, irá nyí tá sa a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti szak sze rû és

Bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség,
leg alább öt év pe da gó gus
– mun ka kör ben szer zett
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó -
gus-mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges fel sõ fo kú a
mû vé sze ti tárgy nak meg -
fe le lõ szak irá nyú ta ná ri
vagy mû vész is ko lai v. és
szak kép zett ség, to váb bá
pe da gó gus szak vizs ga,
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, ill. a meg bí zás sal
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tör vé nyes mû köd te té se,
ma gas szín vo na lú szak mai
mun ka biz to sí tá sa, szer ve -
zé se, el len õr zse. A jó vá ha -
gyott éves költ ség ve tés be -
tar tá sa, ta ka ré kos gaz dál -
ko dás biz to sí tá sa, az in téz -
mény mû kö dé sé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok, fenn -
tar tói sza bály za tok betar -
tása, be tar ta tá sa.
A Kö zokt.tv. 54. §, 55. §
(2) be kez dé sé ben fog lalt
fel ada tok el lá tá sa, vég zett -
ség nek, szakképzettségnek, 
szak ké pe sí tés nek meg -
felelõ, kinevezés szerinti
munkakörbe tar to zó fel -
ada tok el lá tá sa.

egy ide jû leg pedagógus-
 munkakörben tör té nõ, ha -
tá ro zat lan idõ re szól al kal -
ma zás, másod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás ese tén a peda -
gógus-szakvizsga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szakképzettség.

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Intézmény -
fenntartó Köz pont
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök tere 5.

Szent Ist ván Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la
4244 Új fe hér tó,
Eöt vös Jó zsef u. 25.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alapján

Egye te mi szin tû v., szak -
irá nyú ta ná ri szak kép zett -
ség, pedagógus-szak -
vizsga, leg alább öt év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., nevelési-
 oktatási 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 hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy  kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, ill. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet.
Elõny: ha a pá lyá zó élõ
ide gen nyelv-is me ret tel és
vezetõi gya kor lat tal ren -
del ke zik.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
Tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a
Szabolcs-Szatmár- Bereg 
Megyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek ja vas la -
ta alap ján az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyil -
vánítsa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr., 
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va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy a pá lyá zó meg bí zá sa
ese tén va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé nek ele get
tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat a Szent
Ist ván Gim ná zi um Szak kö -
zép is ko la in téz mény ve ze tõi
be osz tás be töl té sé re” meg -
jelöléssel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
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Sza bolcs-Szat már-Be reg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig

Ady End re Gim ná zi um,
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
4765 Csen ger,
Hon véd út  5.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alapján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek ja vas la -
ta alap ján az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it,
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a ko ráb bi mun ka jog vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá so -
kat, nyi lat ko za tot, amely ben
a pá lyá zat nak és az ab 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/nem já rul hoz zá, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy  apály ázó 
meg bí zá sa ese tén va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat az Ady
End re Gim ná zi um, Szak kép -
zõ Is ko la és Kol lé gi um in téz -
mény ve ze tõi be osz tás be töl -
té sé re” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Intézmény-
 fenntartási Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény hon -
lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig
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Bát ho ry Ist ván Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
4300 Nyír bá tor,
If jú ság út ja 2.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alapján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek javas -
lata alap ján az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gé nek ele -
get tesz.

696 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
a Bát ho ry Ist ván Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la
in téz mény ve ze tõi be osz tás
be töl té sé re” meg je lö lés sel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig

Beth len Gá bor 
Kö zép is ko la, Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um
4300 Nyír bá tor,
Fü ves kert út 9.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alapján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek
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ki ké ré se után a Szabolcs-
 Szatmár- Bereg me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ve -
ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Korm. ren de let rendelke -
zései az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gé nek ele -
get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
a Beth len Gá bor 
Kö zép is ko la, Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
in téz mény ve ze tõi be osz tás
be töl té sé re” meg je lö lés sel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Szabolcs-Szatmár- Bereg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont 
ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig.

De ák Fe renc Gim ná zi um
4900 Fe hér gyar mat,
Kiss E. u. 3.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap ján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Szabolcs-
 Szatmár-Bereg me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
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ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Korm. ren de let rendelke -
zései az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra 
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gé nek 
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
a Beth len Gá bor 
Kö zép is ko la, Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
in téz mény ve ze tõi be osz tás
be töl té sé re” meg je lö lés sel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Intézmény-
 fenntartási Fõ osz tály
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Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig

Kan dó Kál mán 
Köz le ke dé si 
Szak kö zép is ko la, 
Gim ná zi um 
és Dr. Bé res Jó zsef 
Kol lé gi um
4625 Zá hony,
Kár pát út 4.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Szabolcs-
 Szatmár-Bereg Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek  
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
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ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gé nek 
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
a Kan dó Kál mán 
Köz le ke dé si 
Szak kö zép is ko la, 
Gim ná zi um és Dr. Bé res 
Jó zsef Kol lé gi um
in téz mény ve ze tõi be osz tás
be töl té sé re” meg je lö lés sel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,

702 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény hon -
lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig.

Mó ricz Zsig mond 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
4484 Ib rány,
Pe tõ fi Sán dor út 1.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek ja vas la -
ta alap ján az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it,
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a ko ráb bi mun ka jog vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá so -
kat, nyi lat ko za tot, amely ben
a pá lyá zat nak és az ab 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/nem já rul hoz zá, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy  apály ázó 
meg bí zá sa ese tén va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
az ib rá nyi Mó ricz Zsig mond
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um  in téz mény ve -
ze tõi be osz tás be töl té sé re”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig
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Me gyei Pe da gó gi ai, 
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si 
In té zet
4400 Nyír egy há za,
Egy ház u. 13.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján.

Egye te mi szin tû v., 
szak irá nyú ta ná ri szak kép -
zett ség, pe da gó gus-szak -
vizs ga, lega lább tíz év
meg fe le lõ szgy. a
10/1994. (V. 13.) MKM
ren de let 3. § (2) be kez dé -
sé nek meg fe le lõ en és
1–3 év ve ze tõi gyak.,
A pe da gó gi ai in té zet ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, vagy
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 hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy  kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, ill. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet.
Elõny: ha a pá lyá zó élõ
ide gen nyelv-is me ret tel és
ve ze tõi gya kor lat tal
rendelkezik.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2016.
júl. 31-ig ha tá ro zott idõ re
szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a Szabolcs-
 Szatmár-Bereg Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra 
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy a pá lyá zó meg bí zá sa
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ese tén vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gé nek 
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
a Me gyei Pe da gó gi ai, 
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si
In té zet in téz mény ve ze tõi be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig.

Pe tõ fi Sán dor 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la
4900 Fe hér gyar mat,
Má jus 14. tér 16.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján.

Egye te mi szin tû v., szak -
irá nyú ta ná ri szak kép zett -
ség, pe da gó gus-szak vizs -
ga, leg alább öt év peda -
gógus 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 -
álló, ha tá ro zat lan idõ re

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2015. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
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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 hoz szük -
sé ges fel té te lek meg lé te,
Ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy  kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás gya kor -
lá sá hoz, ill. be ván dor lá si
vagy le te le pe dé si en ge -
dély, bün tet len elõ élet.
Elõny: ha a pá lyá zó élõ
ide gen nyelv-is me ret tel és
ve ze tõi gya kor lat tal ren -
del ke zik.

Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A vé le mény nyil vá ní tás ra
 jogosultak vé le mé nyé nek ki -
ké ré se után a Szabolcs-
 Szatmár-Bereg Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé nek ele get
tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat a fe hér -
gyar ma ti Pe tõ fi Sán dor
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Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la in téz mény -
ve ze tõi be osz tás be töl té sé re”
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont Intézmény-
 fenntartási Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig

Él tes Má tyás Ál ta lá nos 
Is ko la, Spe ci á lis 
Szak is ko la, 
Gyer mek ott hon, Kol lé gi um 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat
4300 Nyír bá tor,
Deb re ce ni u. 67.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján.

Gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v. 
és szak kép zett ség, kü lö -
nös te kin tet tel a köz ok ta -
tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. Tör vény 18. § 
(1) a), (3), (4), (7) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott
fel té te lek, pedagógus-
 szakvizsga, 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 álló, 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 hoz 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek javas -
lata alap ján az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter dönt.
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szük sé ges fel té te lek meg -
lé te, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy  kü lön jog sza -
bály sze rint jog a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, ill. be ván -
dor lá si vagy le te le pe dé si
en ge dély, bün tet len elõ -
élet.
Elõny: szak irá nyú egye te -
mi v., élõ ide gen nyelv-is -
me ret és ve ze tõi gya kor -
lat.

Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé nek ele get
tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat az Él tes 
Má tyás Ál ta lá nos Is ko la,
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Gyer mek ott hon, Kol lé gi um
és Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
igaz ga tói be osz tás betölté -
sére” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
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F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig

Bár czi Gusz táv Ál ta lá nos
Is ko la, Kész ség fej lesz tõ
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kol lé gi um és Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
4400 Nyír egy há za,
Szar vas u. 10–12.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2016. júl. 31-ig ha tá ro zott
idõ re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
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: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek javas -
lata alap ján az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter dönt.
Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter fenn tart ja azt a jo gát,
hogy – meg fe le lõ pá lyá zók
hi á nyá ban – a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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:
sze mé lyi ada to kat is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
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va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ját, b, 
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan fog lal ko zás -
tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, a vég zett sé get és
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
le vél, ok le ve lek hi te le sí tett
má so la tát, má so la ta it, a ko -
ráb bi mun ka jog vi szo nyok ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot, amely ben a pá lyá -
zat nak és az ab 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/nem já -
rul hoz zá, nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy  apály ázó meg bí zá sa
ese tén vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gé nek 
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként, egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat 
a Bár czy Gusz táv Ál ta lá nos
Is ko la, Kész ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kol lé gi um és Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai Mód szer -
ta ni In téz mény igaz ga tói be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za,
Hõ sök te re 5.
Pf. 95.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Ger gely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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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. 1.,
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig,
Az ok ta tá si in téz mény 
hon lap ja:
2012. jan. 20-tól 
2012. febr. 19-ig

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Gyer mek vé del mi
Köz pont Ti sza dob
4456 Ti sza dob,
Tán csics u. 12.

Lf: a Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Gyer mek vé -
del mi Köz pont Ti sza dob
ve ze tõ jé nek fel ada ta az in -
téz mény szak sze rû és tör -
vé nyes mû köd te té se, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
az in téz mény kö zép- 
és hosszú tá vú fej lesz té si
cél ja i nak, stra té gi á já nak 
ki dol go zá sa, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa, kép zés,
to vább kép zés fel té te le i nek
meg te rem té se, szer ve zé se
és dön tés ho za tal 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 hatás -
körébe.

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
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 (a to váb bi ak -
ban: ren de let) 2. szá mú
mel lék le te I. ré szé nek
II. 2. pont ja sze rin ti ké pe -
sí tés: fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett ség, pe da gó -
gus, pszi cho ló gus, vagy
men tál hi gi é nés szak em -
ber, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi ta nács adó, jo gi
sza kok le ve les csa lád vé -
del mi ta nács adó, szo ci á lis
igaz ga tás szer ve zõ ok le -
vél lel ren del ke zõ; jo gász,
igaz ga tás szer ve zõ, szo -
ciológus, köz gaz dász 
szo ci ál po li ti kai sza kon,
nép mû ve lõ, mû ve lõ dés -
szer ve zõ, vé dõ nõ, te o ló -
gus, hit ta nár, hit tan ta nár,
vagy szo ci á lis me ne dzser
ok le vél lel ren del ke zõ: 
vé dõ nõ, te o ló gus, hit ta nár, 
hit tan ta nár, a ren de let 3. §
(2) be kez dés d) pont ja
sze rint szo ciális szak vizs -
ga, vagy a 3. § (3) be kez -
dé se alap ján a meg bí zást
kö ve tõ két éven be lü li 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. márc. 31-ig, 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A pá lyá zat ról a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
fenn tar tó dönt.
A fenn tar tó fenn tart ja azt a
jo gát, hogy – meg fe le lõ pá -
lyá zók hi á nyá ban – a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil -
vá nít sa. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ill.
a Kjt.-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4. szá mú mel lék le té -
ben fog lal tak az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b. ar ról, hogy
bün tet len elõ éle tû és nem áll
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely
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meg szer zé sé re tör té nõ 
kö te le zett ség vál la lás, 
a 3. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel,
leg alább öt 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, ill. 
a köz ok ta tás te rü le tén be -
töl tött mun ka kör ben szer -
zett szgy., 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
ha tá ro zat lan idõ re ki ne -
vez he tõ, ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint jog a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, ill. be ván -
dor lá si, vagy le te le pe dé si
en ge dély.
Elõny: szo ci á lis szak vizs -
ga-bi zo nyít vány meg lé te,
élõ ide gen nyelv is me re te,
ve ze tõi ta pasz ta lat.

a köz al kal ma zot ti jog vi szony 
lé te sí té sét nem te szi le he tõ -
vé, leg alább öt éves szgy.-ot
iga zo ló, ill. a ko ráb bi mun ka -
vi szony(ok)ra vo nat ko zó do -
ku men tu mok hi te le sí tett má -
so la tai, sze mé lyi ada to kat is
tar tal ma zó rész le tes szak mai
élet rajz, vpr., va la mint an nak 
egy A/4 ol dal ter je del mû
össze fog la ló ja, szo ci á lis
szak vizs ga-bi zo nyít vány 
hi te les má so la ta, vagy a pá -
lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a ve ze tõi meg bí zást kö -
ve tõ 2 éven be lül vál lal ja a
szo ci á lis szak vizs ga le té te lét, 
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
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 gõ ke ze lé sé hez hoz zá já -
rul/nem já rul hoz zá, 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. tör vény 
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
nem áll cse lek võ ké pes sé get
ki zá ró, vagy kor lá to zó gond -
nok ság alatt, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy  a pá lyá zó meg bí -
zá sa ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat Gyer -
mek vé del mi Köz pont Ti sza -
dob in téz mény ve ze tõi be osz -
tás be töl té sé re” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
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Mol nár-Di e nes Emõ ke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis Köz löny 2012. évi
2. szá má ban;
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja: 2012. jan. 23-tól
2012. febr. 22.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 22.

Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyei Gyer mek vé del mi
Köz pont Bak ta ló ránt há za
4561 Bak ta ló ránt há za,
Vas út út 2.

Lf: a Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei 
Gyer mek vé del mi Köz pont
Bak ta ló ránt há za ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, az in téz mény kö -
zép- és hosszú tá vú fej lesz -
té si cél ja i nak, stra té gi á já -
nak ki dol go zá sa, a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sa,
kép zés, to vább kép zés fel té -
te le i nek meg te rem té se,
szer ve zé se és dön tés ho za -
tal 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
hatáskörébe.

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
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 (a to váb bi ak -
ban: ren de let) 2. szá mú
mel lék le te I. ré szé nek
II. 2. pont ja sze rin ti ké pe -
sí tés: fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett ség, peda -
gógus, pszi cho ló gus, vagy 
men tál hi gi é nés szak em -
ber, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi ta nács adó, gyer -
mek- és if jú ság vé del mi ta -
nács adó ok le vél lel ren del -
ke zõ: vé dõ nõ, te o ló gus,
hit ta nár, hit tan ta nár, jo gi
sza kok le ve les csa lád vé -
del mi ta nács adó, szo ci á lis
igaz ga tás szer ve zõ ok le -
vél lel ren del ke zõ: jo gász,
igaz ga tás szer ve zõ, 
szo ci o ló gus, köz gaz dász
szo ci ál po li ti kai sza kon,
nép mû ve lõ, mû ve lõ dés -
szer ve zõ, vé dõ nõ, 
te o ló gus, hit ta nár, hit tan -
ta nár, vagy szo ci á lis me -
ne dzser ok le vél lel ren del -
ke zõ: vé dõ nõ, te o ló gus,
hit ta nár, hit tan ta nár,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. márc. 31-ig, 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat ról
a vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a fenn tar tó dönt.
A fenn tar tó fenn tart ja azt a
jo gát, hogy – meg fe le lõ pá -
lyá zók hi á nyá ban – a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil -
vá nít sa. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és 
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4. szá mú mel lék le té -
ben fog lal tak az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b. ar ról, hogy
bün tet len elõ éle tû és nem áll
olyan fog lal ko zás tól 
el til tás ha tá lya alatt, amely
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a ren de let 3. § (2) be kez -
dés c) és d) pont jai sze rint
szo ci á lis szak vizs ga, vagy
a 3. § (3) be kez dé se alap -
ján a meg bí zást kö ve tõ két 
éven be lü li meg szer zé sé re
tör té nõ kö te le zett ség vál la -
lás, a 3. § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak ki vé te lé vel,
leg alább öt 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, ill. 
a köz ok ta tás te rü le tén be -
töl tött mun ka kör ben szer -
zett szgy., 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
ha tá ro zat lan idõ re ki ne -
vez he tõ, magyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint jog a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, ill. be ván -
dor lá si, vagy le te le pe dé si
en ge dély.
Elõny: szo ci á lis szak vizs -
ga-bi zo nyít vány meg lé te,
élõ ide gen nyelv is me re te,
vezetõi tapasztalat.

a köz al kal ma zot ti jog vi szony 
lé te sí té sét nem te szi le he tõ -
vé, leg alább öt éves szgy.-ot
iga zo ló, ill. a ko ráb bi mun ka -
vi szony(ok)ra vo nat ko zó do -
ku men tu mok hi te le sí tett má -
so la tai, sze mé lyi ada to kat is
tar tal ma zó rész le tes szak mai
élet rajz, vpr., va la mint an nak 
egy A/4 ol dal ter je del mû
össze fog la ló ja, szo ci á lis
szak vizs ga-bi zo nyít vány hi -
te les má so la ta, vagy a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
ve ze tõi meg bí zást kö ve tõ
2 éven be lül vál lal ja 
a szo ci á lis szak vizs ga le té te -
lét, a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
ar ról, 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 gõ ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul/nem já rul hoz zá, 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. tör vény 15. §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok ve le szem ben
nem áll fenn, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó nem áll
cse lek võ ké pes sé get ki zá ró,
vagy kor lá to zó gond nok ság
alatt, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a pá lyá zó meg bí zá sa ese tén
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n 
kell be nyúj ta ni „Pá lyá zat
Gyer mek vé del mi Köz pont
Bak ta ló ránt há za in téz mény -
ve ze tõi be osz tás be töl té sé re”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
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Mol nár-Di e nes Emõ ke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis Köz löny 
2012. évi 2. szá má ban;
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 23-tól 
2012. febr. 22.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 22.

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Gyer mek vé del mi
Köz pont Nyír bá tor
4300 Nyír bá tor,
Vas vá ri Pál u. 17.

Lf: a Szabolcs-Szatmár-
 Bereg me gyei Gyer mek vé -
del mi Köz pont Nyír bá tor
ve ze tõ jé nek fel ada ta az in -
téz mény szak sze rû és tör -
vé nyes mû köd te té se, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
az in téz mény kö zép- és
hosszú tá vú fej lesz té si cél -
ja i nak, stra té gi á já nak ki -
dol go zá sa, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa, kép zés,
to vább kép zés fel té te le i nek
meg te rem té se, szer ve zé se
és dön tés ho za tal 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.

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
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 (a to váb bi ak -
ban: ren de let) 2. szá mú
mel lék le te I. ré szé nek
II. 2. pont ja sze rin ti ké pe -
sí tés: fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett ség, pe da gó -
gus, pszi cho ló gus, vagy
men tál hi gi é nés szak em -
ber, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi ta nács adó, jo gi
sza kok le ve les csa lád vé -
del mi ta nács adó, szo ci á lis
igaz ga tás szer ve zõ ok le -
vél lel ren del ke zõ; jo gász,
igaz ga tás szer ve zõ, szo ci o -
ló gus, köz gaz dász szo ci ál -
po li ti kai sza kon, nép mû -
ve lõ, mû ve lõ dés szer ve zõ,
vé dõ nõ, te o ló gus, hit ta nár, 
hit tan ta nár, vagy szo ci á lis
me ne dzser ok le vél lel ren -
del ke zõ: vé dõ nõ, 
te o ló gus, hit ta nár, hit tan -
ta nár, a ren de let 3. § 
(2) be kez dés d) pont ja
sze rint szo ci á lis szak vizs -
ga, vagy a 3. § (3) be kez -
dé se alap ján a meg bí zást

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. márc. 31-ig, 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A pá lyá zat ról a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
fenn tar tó dönt.
A fenn tar tó fenn tart ja azt a
jo gát, hogy – meg fe le lõ pá -
lyá zók hi á nyá ban – a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil -
vá nít sa. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4. szá mú mel lék le té -
ben fog lal tak az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b. ar ról, hogy
bün tet len elõ éle tû és nem áll
olyan fog lal ko zás tól el til tás
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kö ve tõ két éven be lü li
meg szer zé sé re tör té nõ kö -
te le zett ség vál la lás, a 3. §
(4) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel, leg alább
öt 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, 
ill. a köz ok ta tás te rü le tén
be töl tött mun ka kör ben
szer zett szgy., 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 ha tá ro zat lan idõ re
ki ne vez he tõ, ma gyar ál -
lam pol gár ság, vagy kü lön
jog sza bály sze rint jog a
sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás gya kor lá sá hoz, ill.
be ván dor lá si, vagy le te le -
pe dé si en ge dély.
Elõny: sSzo ci á lis szak -
vizs ga-bi zo nyít vány meg -
lé te, élõ ide gen nyelv 
is me re te, ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

ha tá lya alatt, amely a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té sét nem te szi le he tõ vé, leg -
alább öt éves szgy.-ot iga -
zoló, ill. a ko ráb bi mun ka vi -
szony(ok)ra vo nat ko zó do ku -
men tu mok hi te le sí tett má so -
la tai, sze mé lyi ada to kat is
tar tal ma zó rész le tes szak mai
élet rajz, vpr., va la mint an nak 
egy A/4 ol dal ter je del mû
össze fog la ló ja, szo ci á lis
szak vizs ga-bi zo nyít vány hi -
te les má so la ta, vagy a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
ve ze tõi meg bí zást kö ve tõ
2 éven be lül vál lal ja 
a szo ci á lis szak vizs ga le té te -
lét, a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
ar ról, 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 gõ ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul/nem já rul hoz zá, 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. tör vény 15. §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok ve le szem ben
nem áll fenn, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó nem áll
cse lek võ ké pes sé get ki zá ró,
vagy kor lá to zó gond nok ság
alatt, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a pá lyá zó meg bí zá sa ese tén
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat Gyer -
mek vé del mi Köz pont Nyír -
bá tor in téz mény ve ze tõi be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
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F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Mol nár-Di e nes Emõ ke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis Köz löny 
2012. évi 2. szá má ban;
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. jan. 23-tól 
2012. febr. 22.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 22.

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Gyer mek vé del mi
Köz pont Má té szal ka
4700 Má té szal ka,
Ké pes Gé za u. 2.

Lf: a Szabolcs-Szatmár-
 Bereg me gyei Gyer mek vé -
del mi Köz pont Má té szal ka
ve ze tõ jé nek fel ada ta az in -
téz mény szak sze rû és tör -
vé nyes mû köd te té se, 
a ta ka ré kos gaz dál ko dás,
az in téz mény kö zép- és
hosszú tá vú fej lesz té si cél -
ja i nak, stra té gi á já nak ki -
dol go zá sa, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa, kép zés,
to vább kép zés fel té te le i nek
meg te rem té se, szer ve zé se
és dön tés ho za tal 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 hatás -
körébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. márc. 31-ig, 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat ról
a vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a fenn tar tó dönt.
A fenn tar tó fenn tart ja azt a
jo gát, hogy – meg fe le lõ pá -
lyá zók hi á nyá ban – a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil -
vá nít sa. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti 
és gyer mek vé del mi ága zat -
ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 4. szá mú
mel lék le té ben fog lal tak az
irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b. ar ról, hogy
bün tet len elõ éle tû és nem áll
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té sét nem te szi le he tõ vé, leg -
alább öt éves szgy-ot iga -
zoló, ill. a ko ráb bi mun ka vi -
szony(ok)ra vo nat ko zó do ku -
men tu mok hi te le sí tett má so -
la tai, sze mé lyi ada to kat is
tar tal ma zó rész le tes szak mai
élet rajz, vpr., va la mint an nak 
egy A/4 ol dal ter je del mû
össze fog la ló ja, szo ci á lis
szak vizs ga-bi zo nyít vány hi -
te les má so la ta, vagy a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy 
a ve ze tõi meg bí zást kö ve tõ
2 éven be lül vál lal ja 
a szo ci á lis szak vizs ga le té te -
lét, a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
ar ról, 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 gõ ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul/nem já rul hoz zá, 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. tör vény 15. §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok ve le szem ben
nem áll fenn, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó nem áll
cse lek võ ké pes sé get ki zá ró,
vagy kor lá to zó gond nok ság
alatt, nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a pá lyá zó meg bí zá sa ese tén
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
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be nyúj ta ni „Pá lyá zat Gyer -
mek vé del mi Köz pont Má té -
szal ka in téz mény ve ze tõi be -
osz tás be töl té sé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Mol nár-Di e nes Emõ ke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis Köz löny 
2012. évi 2. szá má ban;
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. január 23-tól 
2012. február 22.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. ja nu ár 22.

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Te rü le ti 
Gyer mek vé del mi Köz pont
Nyír egy há za
4400 Nyír egy há za,
Vas vá ri Pál u. 3.

Lf: a Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Te rü le ti
Gyer mek vé del mi Köz pont
Nyír egy há za ve ze tõ jé nek
fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, az in téz mény 
kö zép- és hosszú tá vú fej -
lesz té si cél ja i nak, stra té gi á -
já nak ki dol go zá sa, a mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa,
kép zés, to vább kép zés fel té -
te le i nek meg te rem té se, 

Bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
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 (a to váb bi ak -
ban. Ren de let) 2. szá mú
mel lék le te I. ré szé nek
II. 3. pont ja sze rin ti ké pe -
sí tés: fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett ség, pe da gó -
gus, pszi cho ló gus, vagy
men tál hi gi é nés szak em -
ber, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi ta nács adó, jo gi
sza kok le ve les csa lád vé -
del mi ta nács adó, szo ci á lis

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. márc. 31-ig, 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: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat ról
a vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a fenn tar tó dönt.
A fenn tar tó fenn tart ja azt a
jo gát, hogy – meg fe le lõ 
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szer ve zé se és dön tés ho za -
tal 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.

igaz ga tás szer ve zõ, 
szo ci á lis me ne dzser ok le -
vél lel ren del ke zõ: jo gász,
igaz ga tás szer ve zõ, 
szo ci o ló gus, köz gaz dász
szo ci ál po li ti kai sza kon, 
a ren de let 3. § (2) be kez -
dés c), d), e) pont jai sze -
rint szo ci á lis szak vizs ga,
vagy a 3. § (3) be kez dé se
alap ján a meg bí zást kö ve -
tõ két éven be lü li meg -
szer zé sé re tör té nõ kö te le -
zett ség vál la lás, a 3. §
(4) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel,
leg alább öt 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, ill. a
köz ok ta tás te rü le tén be töl -
tött mun ka kör ben szer zett
szgy., 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
ha tá ro zat lan idõ re ki ne -
vez he tõ, ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint jog a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, ill. be ván -
dor lá si, vagy le te le pe dé si
en ge dély.
Elõny: szo ci á lis szak vizs -
ga-bi zo nyít vány meg lé te,
élõ ide gen nyelv is me re te,
ve ze tõi ta pasz ta lat.

pá lyá zók hi á nyá ban – a pá -
lyá za tot ered mény te len nek
nyil vá nít sa. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4. szá mú mel lék le té -
ben fog lal tak az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te les om., b. ar ról, hogy
bün tet len elõ éle tû és nem áll
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té sét nem te szi le he tõ vé, leg -
alább öt éves szgy.-ot 
iga zo ló, ill. a ko ráb bi mun ka -
vi szony(ok)ra vo nat ko zó do -
ku men tu mok hi te le sí tett má -
so la tai, sze mé lyi ada to kat is
tar tal ma zó rész le tes szak mai
élet rajz, vpr., va la mint an nak 
egy A/4 ol dal ter je del mû
össze fog la ló ja, szo ci á lis
szak vizs ga-bi zo nyít vány hi -
te les má so la ta, vagy a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
ve ze tõi meg bí zást kö ve tõ
2 be lül vál lal ja a szo ci á lis
szak vizs ga le té te lét, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, 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 gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul/nem já -
rul hoz zá, 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. tör vény
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
nem áll cse lek võ ké pes sé get 
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ki zá ró, vagy kor lá to zó gond -
nok ság alatt, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy  a pá lyá zó meg bí -
zá sa ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
aján lott kül de mény ként egy
ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, va la mint CD-n kell 
be nyúj ta ni „Pá lyá zat Te rü le ti 
Gyer mek vé del mi Köz pont
Nyír egy há za in téz mény ve ze -
tõi be osz tás be töl té sé re”
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
F: Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály
Mol nár-Di e nes Emõ ke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis Köz löny 
2012. évi 2. szá má ban;
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja:
2012. január 23-tól 
2012. február 22.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. január 22.
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Fej ér Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Bé la ki rály tér 1.

Vö rös marty Mi hály 
Me gyei Könyv tár
8000 Szé kes fe hér vár,
Bar tók Bé la tér 1.

Lf. az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak, 
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa 
az in téz mé nyi dol go zók te -
kin te té ben.

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si
Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Bé la ki rály tér 1.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak, 
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa 
az in téz mé nyi dol go zók te -
kin te té ben.

Fej ér Me gyei Mú ze u mok
Igaz ga tó sá ga
8000 Szé kes fe hér vár,
Fõ u. 6.

Szak irá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség, 
vagy nem szak irá nyú
egye te mi v. és fel sõ fo kú
szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs ga, vagy fõ is ko lai 
könyv tá ro si kép zett ség,
ki emel ke dõ szak irá nyú tu -
do má nyos te vé keny ség,
ide gen nyelv-is me re te
(iga zo lá sa tör tén het 
álla mi lag elismert komp lex
tí pu sú nyelvvizs ga-bi zo -
nyít vánnyal, vagy az zal
egyen ér té kû ok irat, 
a szgy. kül föl di tel je sí té -
sé rõl szó ló iga zo lás be -
mu ta tá sá val),
leg alább öt év szgy.,
Bün tet len elõ élet.
Elõny: veze tõi gya kor lat.

Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy 
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú 
mun ka kö ri szak vizs ga,
1/2000. (I.14.) NKÖM
ren de let sze rint akk re di -
tált ve ze té si-szer ve zé si,
pénz ügyi-gaz da ság, 
ál lam ház tar tá si is me re te ket
is nyúj tó köz mû ve lõ dé si
in téz mény-ve ze tõ 
tan fo lyam ered mé nyes 
el vég zé sé nek ok irat tal
tör té nõ iga zo lá sa,
leg alább öt év szgy.,
ki emel ke dõ 
köz mû ve lõ dé si 
te vé keny ség.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

Szak irá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség,
lega lább 
öt év szgy.,

ÁEI: azon nal.
A ve ze tõi 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:
hatá 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: az NKI in ter ne tes 
oldalán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vo nat ko zó jog sza bá lyok
ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt, to váb bá an nak 
vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti,
köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te -
mé nyi in téz mé nyek ben ren -
del ke zõ több ször mó do sí tott
150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b. ar ról, hogy bün tet len
elõ éle tû és nem áll 
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, sze mé lyi 
ada to kat is tar tal ma zó 
szak mai élet rajz, 
a tu do má nyos te vé keny ség
is mer te té sé vel, vpr., 
nyi lat ko zat, amely ben 
a pá lyá zat nak és az ab 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/nem 
já rul hoz zá.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy da rab ere de ti
pél dány ban, pa pír ala pon,
pos tai úton, aján lott 
kül de mény ként „Igaz ga tói
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak, 
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa 
az in téz mé nyi dol go zók 
te kin te té ben.

Ki emel ke dõ szak irá nyú
tu do má nyos te vé keny ség,
tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-is me ret (iga zo lá sa
tör tén het ál la mi lag 
el is mert komp lex tí pu sú
kö zép fo kú nyelv vizs ga-
bi zo nyít vánnyal, 
vagy az zal egyen ér té kû
ok irat, a szgy. kül föl di 
tel je sí té sé rõl szó ló 
iga zo lás be mu ta tá sá val).
Elõny: veze tõi gya kor lat.

Pc: Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.
F: Mát ra hal mi Ti bor a Fej ér
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je
Tel: (22) 522-529
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap.
Fej ér Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja,
Az in téz mény hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Bé la ki rály tér 
Le ve le zé si cím:
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Fej ér Me gyei 
Gyer mek vé del mi Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
Tü zér u. 6.

Lf: az in téz mény gaz da sá -
gos – jog sza bá lyok nak, 
szak mai kö ve tel mé nyek -
nek, va la mint a fenn tar tói
dön té sek nek meg fe le lõ –
mû köd te té se, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa 
az in téz mé nyi dol go zók te -
kin te té ben.

Fel sõ fo kú szo ci á lis 
alap vég zett ség, 
pe da gó gus, pszi cho ló gus,
vagy men tál hi gi é nés 
szak em ber, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi 
aná csa dó, jo gi szak-
ok le ve les csa lád vé del mi 
ta nács adó, szo ci á lis
igaz ga tás szer ve zõ, 
szo ci á lis me ne dzser,
ok le vél lel ren del ke zõ jo -
gász, igaz ga tás szer ve zõ,
szo ci o ló gus, köz gaz dász 
szo ci ál po li ti kai sza kon,
szgy. a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let
3. § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint,
az in téz mény ben fenn ál ló
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony, il le tõ leg 
a ve ze tõi meg bí zás sal
egy ide jû leg fel sõ fo kú v.,
vagy fel sõ fo kú szak mai
ké pe sí tést igény lõ 
mun ka kör ben tör té nõ, 
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás hoz szük sé ges
fel té te lek meg lé te,

ÁEI: 2012. ápr. 1..
A ve ze tõi 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:
hatá 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. 11.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vo nat ko zó jog sza bá lyok
ren del ke zé se i nek 
meg fe le lõ en.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a(z)
257/2000. (XII.26.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b. ar ról, hogy bün tet len
elõ éle tû és nem áll olyan
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, a pá lyá zó 
elõ írt szak mai 
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ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint jog a sza bad 
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, ill. 
be ván dor lá si 
vagy le te le pe dé si 
en ge dély,
az in téz mény ben fenn ál ló
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés, il le tõ leg 
a ve ze tõi meg bí zás sal
egy ide jû leg fel sõ fo kú
vég zett sé get, vagy fel sõ -
fo kú szak mai ké pe sí tést
igény lõ mun ka kör ben 
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló ki ne ve zés,
Szo ci á lis szak vizs ga,
Bün tet len elõ élet.
Elõny: veze tõi gya kor lat.

és ve ze tõi gya kor la tá nak
meg lé tét is iga zo ló, va la mint 
a sze mé lyes ada ta it is tar tal -
ma zó szak mai élet rajz, vpr.,
nyi lat ko zat, amely ben 
a pá lyá zat nak és az ab 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/nem já rul hoz zá.
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:
(I-16/2012.), va la mint 
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell 
be nyúj ta ni.
F: Mát ra hal mi Ti bor a Fej ér
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je
Tel: (22) 522-529
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye:
Szo ci á lis Köz löny,
NKI in ter ne tes hon lap.
Fej ér Me gyei 
Kor mány hi va tal hon lap ja,
Az in téz mény hon lap ja.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
Fej ér Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár,
III. Bé la ki rály tér 
Le ve le zé si cím:
8000 Szé kes fe hér vár,
Szent Ist ván tér 9.

Za la Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi De zsõ u. 10.

Za la Me gyei 
Gyer mek vé del mi Köz pont
8900 Za la eger szeg,
Lan dor he gyi u. 35.

Lf: a Za la me gyei
 gyermekvédelmi
 szakellátás, te rü le ti
 gyermekvédelmi szak-
 szolgáltatás, ott hont nyúj tó 
el lá tás szak mai 
egy sé gei ra ci o ná lis, 
za var ta lan mû kö dé sé nek,
színvona las mun ká já nak, 
a vár ha tó vál to zá sok ból
ere dõ ta ka ré kos 

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú 
mel lék le te I. ré szé nek 
II. Szak el lá tá sok cí mé ben
az 1.2. 2/a. il let ve 
3. pont já ban elõ írt 
bár mely ké pe sí tés,
szo ci á lis szak vizs ga, 
en nek hi á nyá ban 
a ma ga sabb ve ze tõi 
meg bí zást kö ve tõ két
éven be lül szo ci á lis 
szak vizs ga le té te le,
amennyi ben a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 
3. §-ának (4) be kez dé se

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi 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:
hatá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti jog vi szony.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ha tá ro zat lan idõ -
re szól, az in téz mény nél 
új on nan lé te sí tett jog vi szony 
ese tén – a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXI II. tör vény (Kjt.) 
21/A. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – 
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gaz dál ko dá sá nak 
szer ve zé se, el len õr zé se.

alap ján a szak vizs ga le té -
te le alól nem men te sül,
leg alább öt 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, ill. 
a köz ok ta tás te rü le tén 
be töl tött mun ka kör ben
szer zett szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
ma ga sabb ve ze tõi 
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,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
18. élet év be töl té se,
cse lek võ ké pes ség.

há rom hó nap pró ba idõ ki kö -
té sé vel.
A fog lal koz ta tás jel le ge.
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 257/2000.
(XII. 2.) Korm. ren de let 
1/A. § (8)–(13) be kez dés
sze rint. A pá lyá zat el bí rá lá -
sá ra jo go sult a Za la Me gyei
In téz mény fenn tar tó köz pont
ve ze tõ je.
Il let mény, jut ta tás: 
a Kjt., va la mint a 257/2000.
(XII. 26.) 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., szak mai
fej lesz tés re vo nat ko zó vpr.,
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té se ese tén b., 
nyi lat ko zat ar ról, 
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 gõ ke ze lé sé hez 
hoz zá já rul, a gyer me kek 
vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tör vény 15. § (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn, a mun ka kör el nye -
ré se ese tén ele get tesz a
2007. évi CLII. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont ja 
sze rin ti va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek,
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, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (32/2012.SZ.), 
va la mint a mun ka kör meg -
ne ve zé sé vel: „igaz ga tó” 
el lát va kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá za tot CD le me zen is
kér jük mel lé kel ni!
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Pc: Za la Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je
8900 Za la eger szeg,
Kosz to lá nyi u. 10.
F: Hel ler Jó zsef né 
kor mány tiszt vi se lõ
Tel: (92) 500-782
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Köz löny – leg ké sõbb 2012.
febr. 29.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. jan. 27.

Vas Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi tér 1.

Me gyei Mû ve lõ dé si 
és If jú sá gi Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ady tér 5.

Lf: veze ti és irá nyít ja 
az in téz ményt a 
Me gyei Mû ve lõ dé si és 
If jú sá gi Köz pont ala pí tó
ok ira tá ban és az
SzMSz-ében 
fog lal tak nak meg fe le lõ en
és szer ve zi az alap te vé -
keny ség nek meg fe le lõ 
in téz mé nyi mû kö dést,
fel el õs az in téz mény s
zak sze rû, ta ka ré kos 
és tör vé nyes mû kö dé sé ért,
gya ko rol ja a ma ga sabb 
ve ze tõi meg bí zás sal já ró
mun kál ta tói jog kö rö ket,
ele get tesz a ve ze tõi 
fel ada tok ból ere dõ
je len té si, be szá mo lá si,
adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek,
elõ se gí ti az in téz mény
szak mai te vé keny sé gé nek,
kap cso lat rend sze ré nek 
fej lesz té sét,
szer ve zi és irá nyít ja az in -
téz mény köz mû ve lõ dé si
fel ada ta it és szak mai ál lo -
má nyá nak me gyei te rü le ti
és szék he lyi köz mû ve lõ dé -
si szol gál ta tó és mód szer -
ta ni te vé keny sé gét,

Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú 
mun ka kö ri szak vizs ga,
a kul tu rá lis szak em be rek
szer ve ze ti kép zé si 
rend sze ré rõl, kö ve tel mé -
nye i rõl és a kép zés fi nan -
szí ro zá sá ról szó ló 1/2000.
(I. 14.) NKÖM ren de let
sze rint akk re di tált 
ve ze té si-szer ve zé si, 
pénz ügyi-gaz da sá gi, ál -
lam ház tar tá si is me re te ket 
is nyúj tó köz mû ve lõ dé si
in téz mény-ve ze tõ 
tan fo lyam ered mé nyes 
el vég zé sét iga zo ló 
ok irat tal ren del ke zik,
a fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé -
si vég zett sé gé nek 
és szak kép zett sé gé nek
meg fe le lõ fel adat kör ben
szer zett leg alább 
öté vesszgy., vagy
fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs gá já -
nak meg fe le lõ 
fel adat kör ben szer zett
leg alább öté vesszgy.,
ki emel ke dõ köz mû ve lõ -
dé si te vé keny ség vég zé se,
bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat té te li
el já rás le foly ta tá sá nak
vál la lá sa.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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.
Fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 12.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en 
a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló tör vény 
mû vé sze ti, köz mû ve lõ dé si 
és a köz gyûj te mé nyi 
te rü le ten va ló vég re haj tá sá ra 
vo nat ko zó 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. ren de let 7. § 
(6) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott szak mai 
bi zott ság ja vas la ta alap ján
tör té nik. 
Az igaz ga tót a Vas Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je bíz za meg.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. és an nak a mû vé sze ti,
a köz mû ve lõ dé si és a köz -
gyûj te mé nyi te rü le ten va ló
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
150/1992. (XI.20.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
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ko or di nál ja és elõ se gí ti,
me ne dzse li az in téz mény
ha zai és nem zet kö zi 
kul tu rá lis, szak mai 
együtt mû kö dé sét,
fe le lõs ség gel gon dos ko dik
az in téz mény va gyon –
tûz- és mun ka vé del mi 
fel ada ta i nak el lá tá sá ról.

Elõny: köz mû ve lõ dé si te -
rü le ten szer zett ve ze tõi
gyak., fel nõtt kép zés ben
va ló jár tas ság, kul tu rá lis 
pro jekt me ne dzse ri 
gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
Sze mé lyi ada to kat 
is tar tal ma zó rész le tes 
szak mai ön., om., a pá lyá za ti 
elõny iga zo lá sa, vpr., 
nyi lat ko zat ar ról, 
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, 
nyi lat ko zat a pá lyá zó 
hoz zá já ru lá sá ról, mely 
sze rint szak mai, ve ze té si
prog ram ját a jog sza bály 
sze rint er re jo go sul ta kon 
kí vül – a pá lyá za tot ki író 
in do kolt, a pá lyá za ti el já rás
jog sze rû sé ge ér de ké ben 
ho zott dön té se alap ján – 
har ma dik sze mély is 
meg is mer he ti, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a va gon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá sát 
vál lal ja, b., va la mint an nak
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja:
Há rom ere de ti pél dány ban,
pos tai úton, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szám mal: (131/2012.), 
va la mint a be osz tás meg ne -
ve zé sé vel: „igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni.
Pc: Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi Dá ni el tér 1.
Dr. Hu szár Lil la, a Vas 
me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
Vas Me gye
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi D. tér 1.
F: dr. Ka pil ler Sa rol ta,
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a Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont fõ osz tály -
ve ze tõ je
Te l: (94) 515-756
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
hir de tõ táb lá ja
(hely ben szo ká sos mó don):
2012. febr. 7.
Az in téz mény hon lap ja:
www.vmmik.hu
2012. febr. 8.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb in for má ci ók:
a Me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egyes egész ség ügyi 
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl
szóló 2011. évi CLIV. 
tör vény és a me gyei 
in téz mény fenn tar tó 
köz pon tok ról, 
va la mint a me gyei 
ön kor mány za tok 
kon szo li dá ci ó já val, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egész ség ügyi 
in téz mé nye i nek át vé te lé vel
össze füg gõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról
szóló 258/2011. (XII. 7.)
Korm. ren de let.

Vas Me gyei Le vél tár
9700 Szom bat hely,
He fe le Meny hért u. 1.

Lf:
A Vas Me gyei Le vél tár
jog sze rû, za var ta lan 
és költ ség ta ka ré kos 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
szín vo na las szak mai 
mun ká já nak, szer ve zé se,
irá nyí tá sa.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
szak irá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség,
tár gya lás szin tû 
ide gen nyelv-is me ret,
amely nek iga zo lá sa 
tör tén het kü lö nö sen 
leg alább ál la mi lag 
el is mert kom plex tí pu sú
közép fokú nyelvvizsga-
 bizonyítvány vagy 
az zal egyen ér té kû ok irat,
a szak mai gya kor lat kül-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. márc. 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. márc. 12. 
Pe hi: 2012. márc. 31.
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föl di tel je sí té sé rõl szóló
iga zo lás be mu ta tá sá val,
a vég zett ség nek
és szak kép zett ség nek 
vagy az in téz mény 
alap te vé keny sé gé nek 
meg fe le lõ jog vi szony ban
leg alább öt éves szgy.,
ki emel ke dõ szak irá nyú
tu do má nyos te vé keny ség
vég zé se,
bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sá nak
vál la lá sa.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti el -
já rás ban jog sza bály alap ján 
köz re mû kö dõk vé le mé nye -
zé sét kö ve tõ en a nyer tes 
pá lyá zó sze mé lyé re vonat -
kozó ja vas la tot a Vas
 Megyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je az ága za -
tért fe le lõs mi nisz ter nek ter -
jesz ti fe l. Az igaz ga tót az
ága za tért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel az in téz mény -
fenn tar tó köz pont ve ze tõ je
bíz za meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.,
va la mint a vég re haj tá sá ról
ki adott to váb bi jog sza bá -
lyok, to váb bá az 1995. évi
LXVI. tör vény ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyei ada to kat is tar tal -
ma zó rész le tes szak mai ön.,
om., a pá lyá zó ed di gi szak -
mai-tu do má nyos mun ká já -
nak be mu ta tá sa, az in téz -
mény szak mai irá nyí tá sá ra,
mû köd te té sé re vo nat ko zó
vpr., ál la mi lag el is mert kom -
plex tí pu sú kö zép fo kú nyelv -
vizs ga-bi zo nyít vány
vagy tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló 
ok irat/iga zo lás má so la ta,
nyi lat ko zat ar ról, 
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, 
nyi lat ko zat a pá lyá zó 
hoz zá já ru lá sá ról, hogy
szak mai, ve ze té si prog ram ját 
a jog sza bály sze rint er re jo -
go sul ta kon kí vül – a pá lyá -
za tot ki író in do kolt, a pá lyá -
za ti el já rás jog sze rû sé ge ér -
de ké ben ho zott dön té se alap -
ján – har ma dik sze mély is
meg is mer he ti.  Nyi lat ko zat
ar ról, hogy a va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sát vál lal ja, b., va la mint
annak iga zo lá sa, hogy a köz -
al kal ma zott  nem ál l olyan
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fog lal ko zás tól el til tás ha tá -
lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té -
sét nem te szi le he tõ vé.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom ere de ti pél -
dány ban, pos tai úton, a pá -
lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ 
azo no sí tó szám mal:
(132/2012.), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell
 benyújtani.
Pc: Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi Dá ni el tér 1.
Sze mé lye sen:
Dr. Hu szár Lil la, a Vas me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
Vas Me gye
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi D. tér 1.
F: dr. Ka pil ler Sa rol ta, a Vas 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont fõ osz tály ve ze tõ je
Tel: (94) 515-756.
A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye, ide je:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont hir de tõ -
táb lá ja
(hely ben szo ká sos mó don):
2012. febr. 7.
Az in téz mény hon lap ja:
www.vaml.hu
2012. febr. 8.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb in for má ci ók:
A Me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egyes egész ség ügyi in téz mé -
nye i nek át vé te lé rõl szó ló
2011. évi CLIV. tör vény 
és a me gyei in téz mény fenn -
tar tó köz pon tok ról, va la mint
a me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já val,
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a me gyei ön kor mány za ti
in téz mé nyek és a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat egész ség ügyi 
in téz mé nye i nek át vé te lé vel
össze füg gõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról
szó ló 258/2011. (XII.7.)
Korm. ren de let.

Vas Me gyei Mú ze u mok
Igaz ga tó sá ga
9700 Szom bat hely,
Kis fa lu dy S. u. 31.

Lf. Vas me gye köz igaz ga -
tá si te rü le tén a kul tu rá lis
ja vak meg ha tá ro zott anya -
gá nak fo lya ma tos gyûj té -
sét, nyil ván tar tá sát, meg õr -
zé sét és res ta u rá lá sát, tu do -
má nyos fel dol go zá sát 
és pub li ká lá sát, va la mint
ki ál lí tá so kon és a más 
mó don tör té nõ be mu ta tá -
sát, hoz zá fér he tõ vé té te lét, 
a ré gé sze ti örök ség vé del -
mét szol gá ló me gyei 
mú ze u mi szer ve zet, 
mint in téz mény ve ze té se,
mû köd te té se, szín vo na las
szak mai mun ká já nak 
szer ve zé se, irá nyí tá sa, 
el len õr zé se.

Szak irá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség,
tár gya lásszin tû ide gen -
nyelv-is me ret, amely nek
iga zo lá sa tör tén het kü lö -
nö sen leg alább ál la mi lag
el is mert komp lex tí pu sú
kö zép fo kú nyelv vizs ga-
bi zo nyít vány vagy az zal
egyen ér té kû ok irat, 
a szak mai gya kor lat kül -
föl di tel je sí té sé rõl szó ló
iga zo lás be mu ta tá sá val,
a vég zett ség nek
és szak kép zett ség nek
vagy az in téz mény 
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ jog vi szony ban
leg alább öt éves szgy.,
kie mel ke dõ szak irá nyú tu -
do má nyos te vé keny ség
vég zé se, bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
eljárás lefolytatásának
vállalása.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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. márc. 12.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti el -
já rás ban jog sza bály alap ján 
köz re mû kö dõk vé le mé nye -
zé sét kö ve tõ en a nyer tes 
pá lyá zó sze mé lyé re vo nat ko -
zó ja vas la tot a Vas Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je az ága za tért fe le lõs
mi nisz ter nek ter jesz ti fel. 
Az igaz ga tót az ága za tért 
fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes
egyet ér té sé vel az in téz mény -
fenn tar tó köz pont ve ze tõ je
bíz za meg.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a(z) ve ze tõi
pót lék mér té ke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let 
3. sz. mel lék le te ren del ke zé sei
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó
rész le tes szak mai ön., om.,
ed di gi szak mai – tu do má nyos 
mun ká já nak be mu ta tá sa,
is mer te té se, az in téz mény
 irá nyí tá sá ra, mû köd te té sé re
vo nat ko zó vpr., ál la mi lag 
el is mert komp lex tí pu sú 
kö zép fo kú nyelv vizs ga-
bi zo nyít vány
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vagy tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló
ok irat/iga zo lás má so la ta, 
a nyi lat ko zat ar ról, 
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, nyi lat ko zat 
a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról,
mely sze rint szak mai, ve ze -
té si prog ram ját a jog sza bály
sze rint er re jo go sul ta kon kí -
vül – a pá lyá za tot ki író 
in do kolt, a pá lyá za ti el já rás
jog sze rû sé ge ér de ké ben 
ho zott dön té se alap ján – 
har ma dik sze mély is meg is -
mer he ti, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sát
vál lal ja, b., va la mint an nak
iga zo lá sá ra, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja:
Há rom ere de ti pél dány ban,
pos tai úton, a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo -
no sí tó szám mal: (130/2012.), 
va la mint a be osz tás meg ne -
ve zé sé vel: „igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni.
Pc: Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi Dá ni el tér 1.
Sze mé lye sen:
Dr. Hu szár Lil la, 
a Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je
ré szé re,
Vas Me gye
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi D. tér 1.
F: dr. Ka pil ler Sa rol ta, a Vas 
Megyei Intézményfenntartó
Központ fõosztályvezetõje
Tel: (94) 515-756
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A pá lyá zat to váb bi 
meg je le né sé nek he lye, ide je:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont hir de tõ -
táb lá ja
(hely ben szo ká sos mó don):
2012. febr. 7.
Az in téz mény hon lap ja:
www.sa va ri a mu se um.hu
2012. febr. 8.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb in for má ci ók:
A Me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egyes egész ség ügyi in téz mé -
nye i nek át vé te lé rõl szó ló
2011. évi CLIV. tör vény
és a me gyei in téz mény fenn -
tar tó köz pon tok ról, va la mint
a me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já val, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egész ség ügyi in téz mé nye i nek
át vé tel ével össze füg gõ egyes 
kor mány ren de le tek mó do sí -
tá sá ról szó ló 258/2011.
(XII. 7.) Korm. ren de let.

Vas Me gyei Te rü le ti 
Gyer mek vé del mi
Szak szol gá lat, Gyer mek -
ott hon és Ál ta lá nos Is ko la
9700 Szom bat hely,
Vö rös marty M. u. 11.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû, ta ka ré kos 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a szín vo na las szak mai
mun ka szer ve zé se, 
a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa és a dön tés ho -
za tal 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 kör be.

Fõ is ko la 15/1998.
(IV.30.) NM ren de let 
2. szá mú mel lék le té nek 
I. rész II/1., II/2., 2/3.
pont já ban elõ írt szak irá -
nyú szak kép zett ség,
leg alább öt 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 és/vagy a köz ok ta tás
te rü le tén be töl tött 
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet,
a pá lyá zó val szem ben
nem áll nak fenn a gyer -
me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról szóló 1997. évi 
XXXI. tör vény 15. §
(8) be kez dé sé ben 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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. márc. 13.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A pá lyá zó kat a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se, to váb bá a
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 1/A. § (9)–(12) be -
kez dé se sze rint a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en
a ki ne ve zé si, meg bí zá si 
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meg ha tá ro zott ki zá ró
okok, vagyonnyilatkozat-
 tételi el já rás le foly ta tá sá -
nak vál la lá sa.
Elõny: szo ci á lis szak vizs -
ga, gyer mek vé de lem
területén szerzett vezetõi
gyakorlat.

jog kör gya kor ló ja ál tal lét re -
ho zott leg alább há rom ta gú, 
a be töl ten dõ mun ka kör
fel ada ta it érin tõ en szak ér te -
lem mel ren del ke zõ bi zott ság 
meg hall gat ja, a pá lyá za to kat
vé le mé nye zi. Az igaz ga tó
meg bí zá sá ra a Vas Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je jo go sult.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a szo ci á lis,
va la mint a gyer mek jó lé ti 
és gyer mek vé del mi ága zat -
ban tör té nõ vég re haj tás ról
szó ló 257/2000. (XII. 26)
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., vpr.,
amely tar tal maz za a szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
leg alább öt éves szgy-ot 
iga zo ló do ku men tum, 
nyi lat ko za tot ar ról, 
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, nyi lat ko za tot
ar ról, hogy amennyi ben nem 
ren del ke zik szo ci á lis szak -
vizs gá val, az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM ren de let 6. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint
a ki ne ve zé sét kö ve tõ két
éven be lül kö te le zett sé get
vál lal a szo ci á lis szak vizs ga
meg szer zé sé re, fel té ve, 
ha az 1/2000. (I. 7.) SzCSM
ren de let 6. § (8) be kez dé se
alap ján nem men te sül, 
nyi lat ko za tot, mely sze rint 
a gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi XXXI. tör -
vény 15. § (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, 
nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy a va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sát
vál lal ja, b., va la mint an nak
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iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem ál l olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom ere de ti pél -
dány ban, pos tai úton, a pá -
lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ 
azo no sí tó szám mal:
(141/2012.), va la mint a be -
osz tás meg ne ve zé sé vel: „in -
téz mény ve ze tõ” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi Dá ni el tér 1.
Sze mé lye sen:
Dr. Hu szár Lil la, a Vas 
me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re,
Vas Me gye
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi D. tér 1.
F: dr. Ka pil ler Sa rol ta, 
a Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
fõ osz tály ve ze tõ je
Te l: (94) 515-756
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont hir de tõ -
táb lá ja (hely ben szo ká sos
mó don): 2012. febr. 7.
Szo ciá lis Köz löny so ron 
kö vet ke zõ szá ma.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb in for má ci ók: 
a Me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egyes egész ség ügyi in téz mé -
nye i nek át vé te lé rõl szóló
2011. évi CLIV. tör vény 
és a me gyei in téz mény fenn -
tar tó köz pon tok ról,
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va la mint a me gyei
ön kor mány za tok kon szo li dá -
ci ó já val, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egész ség ügyi in téz mé nye i nek
át vé te lé vel össze füg gõ egyes 
kor mány ren de le tek mó do sí -
tá sá ról szó ló 258/2011.
(XII. 7.) Korm. ren de let.

Er nuszt Ke le men 
Gyer mek vé del mi 
In téz mény
9721 Gen csa pá ti,
Bem J. u. 9.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû, ta ka ré kos 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a szín vo na las szak mai
mun ka szer ve zé se, 
a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa és a dön tés ho -
za tal 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.

Fõ is ko la, a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 
2. szá mú mel lék le té nek 
I. rész II/2., II/2/a. pont já ban 
elõ írt szak irá nyú 
szak kép zett ség, leg alább
öt 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 és/vagy
a köz ok ta tás te rü le tén be -
töl tött mun ka kör ben szer -
zett szgy., bün tet len 
elõ élet, a pá lyá zó val
szem ben nem áll nak fenn
a gyer me kek vé del mé rõl
és a gyám ügyi igaz -
gatásról szó ló 1997. évi
 XXXI. tör vény 15. §
(8) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró okok,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sá nak
vál la lá sa.
Elõny: szo ci á lis szak vizs -
ga, gyer mek vé de lem te rü -
le tén szer zett ve ze tõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
márc. 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. márc. 13.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a pá lyá zó kat a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se, to váb bá a
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 1/A. §
(9)–(12) be kez dé se sze rint
a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ en a ki ne ve zé si, 
meg bí zá si jog kör gya kor ló ja
ál tal lét re ho zott leg alább 
há rom ta gú, a be töl ten dõ
mun ka kör fel ada ta it érin tõ en 
szak ér te lem mel ren del ke zõ
bi zott ság meg hall gat ja, 
a pá lyá za to kat vé le mé nye zi.
Az igaz ga tó meg bí zá sá ra 
a Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je
jo go sult.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a szo ci á lis,
va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló 
257/2000. (XII. 26.) 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., vpr.,
amely tar tal maz za
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a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lé se ket, leg alább
öt éves szgy. igazolá sa, 
nyi lat ko za tot ar ról, 
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, 
nyi lat ko za tot ar ról, 
hogy amennyi ben nem 
ren del ke zik szo ci á lis szak -
vizs gá val, az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM ren de let 6. § (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint
a ki ne ve zé sét kö ve tõ két
éven be lül kö te le zett sé get
vál lal a szo ci á lis szak vizs ga
meg szer zé sé re, fel té ve, 
ha az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
ren de let 6. § (8) be kez dé se
alap ján nem men te sül, 
nyi lat ko za tot, mely sze rint 
a gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi 
XXXI. tör vény 15. § (8) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok ve le szem ben nem
áll fenn, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a va gyon nyi lat ko zat-
té te li el já rás le foly ta tá sát
vál lal ja, b., va la mint an nak
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: három ere de ti pél -
dány ban, pos tai úton, a pá -
lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ 
azo no sí tó szám mal:
(142/2012.), va la mint a be -
osz tás meg neve zé sé vel: 
„in téz mény ve ze tõ” el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi Dá ni el tér 1.
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Sze mé lye sen:
Dr. Hu szár Lil la, 
a Vas me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ je
ré szé re,
Vas Me gye
9700 Szom bat hely,
Ber zse nyi D. tér 1.
F: dr. Ka pil ler Sa rol ta, 
a Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont fõ osz tály -
ve ze tõ je
Tel: (94) 515-756
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont hir de tõ -
táb lá ja (hely ben szo ká sos
mó don): 2012. febr. 7.
Szo ci á lis Köz löny so ron 
kö vet ke zõ szá ma.
A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb in for má ci ók:
a Me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei 
ön kor mány za ti in téz mé nyek
és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egyes egész ség ügyi in téz mé -
nye i nek át vé te lé rõl szó ló
2011. évi CLIV. tör vény 
és a me gyei in téz mény-
fenn tar tó köz pon tok ról, 
va la mint a me gyei ön kor -
mány za tok kon szo li dá ci ó já val,
a me gyei ön kor mány za ti
in téz mé nyek és a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat egész ség ügyi 
in téz mé nye i nek át vé te lé vel
össze füg gõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról
szó ló 258/2011. (XII. 7.) 
Korm. ren de let.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la, Elõ ké szí tõ, 
Spe ci á lis Szak is ko la, 
Kol lé gi um és Egy sé ges
Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
3578 Gi rincs,
Rá kó czi u. 1.

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 
va ló ren del ke zés, 
ill. be ván do rolt 
vagy le te le pe dett stá tus,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma:
hatá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
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Lf. a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek fel ada ta
az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
a ta ka ré kos gaz dál ko dás, 
a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa, dön tés ho za tal
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 kör be, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
az in téz mény ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érin tõ pá lyá za ti
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.

fõ is ko la, oli gof rén pe da -
gó gia, vagy ta nu lás ban
aka dá lyo zot tak és/vagy
ér tel mi leg aka dá lyo zot tak 
pe da gó gi á ja sza kos
gyógy pe da gó gu si v.,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pedagógus-
 szakvizsga vagy 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, ill. a meg bí -
zás sal egy ide jû leg 
pe da gó gus munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, öt éves
szgy.-ot iga zo ló
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), nyi -
lat ko za tot ar ra 
vo nat ko zó an, 
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, 
nyi lat ko zat 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: 
(B-IK/95-8/2012.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sé -
vel: „in téz mény ve ze tõ” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Nagy And rás, a B.-A.-Z.
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.gi rincs.5mp.eu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Szo ci á lis- 
és Gyer mek vé del mi 
Köz pont
3532 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.

Lf. az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa,
dön tés ho za tal 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 kör be, a szo ci á lis 
és gyer mek vé del mi mun ka 
szak mai irá nyí tá sa, 
az in téz mény ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érin tõ pá lyá za ti le he tõ sé -
gek fi gye lé se, pá lyá za tok
ké szí té se.

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 
va ló ren del ke zés,
ill. be ván do rolt
vagy le te le pe dett stá tus,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet, 
fõ is ko la, fel sõ fo kú 
szo ci á lis alap vég zett ség,
men tál hi gi é nés 
szak em ber, lega lább öt 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, ill. a köz ok ta tás
te rü le tén vég zett mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
az in téz mény 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 ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás, 
szo ciá lis szakvizsga

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig 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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé -
le mé nyé nek ki ké ré se után a
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
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., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem ál l olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt,
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Elõny: szo ciá lis, ill. gyer -
mekvé del mi in téz mény -
ben szer zett ve ze tõi gyak.

amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé,  ötéves szgy.-ot iga -
zo ló do ku men tum, szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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,
nyi lat ko zat 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,
nyi lat ko zat, amely sze rint 
a gyer me kek vé del mé rõl 
és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szóló 1997. évi XXXI. tör -
vény 15. §-ának (8) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró
ok ve le szem ben nem ál l
fenn.
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: 
(B-IK/95-5/2012.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„intéz mény ve ze tõ” el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
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F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
Szo ci á lis Köz löny:
2012. jan. 30.
A B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Pe da gó gi ai
Szak mai, Szak szol gá la ti,
Köz mû ve lõ dé si 
és Sport in té zet
3527 Mis kolc,
Se lyem rét u. 1.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa, 
dön tés ho za tal 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 kör be, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
az in téz mény ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.

Cse lek võ ké pes ség, bün -
tet len elõ élet, egye tem,
egye te mi szin tû v. és
szak kép zett ség, va la mint
az eh hez kap cso ló dó
szak vizs ga, leg alább
tíz év meg fe le lõ szgy.
(pe da gó gi ai in té zet ál tal
vég zett bár me lyik 
pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás el lá tá sá hoz
szük sé ges is me re tek 
meg szer zé sét biz to sí tó
mun ka kör ben szer zett
gyak., ha azt köz ok ta tá si
in téz mény ben
vagy fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben, il let ve nem 
is ko lai gya kor la ti kép zé si
he lyen sze rez ték, to váb bá
a tan ügy irá nyí tá si mun ka -
kör ben el töl tött gya kor lat) 
vagy öt év köz mû ve lõ dé si 
te rü le ten el töl tött szgy.,
köz mû ve lõ dé si szak em ber 
ese tén ki emel ke dõ 
szak mai vagy tu do má nyos 
te vé keny ség,
az in téz mény 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 ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, magyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog -
sza bály sze rint a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé -
le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
10 éves (köz mû ve lõ dé si 
te rü le ten öt éves) szgy-ot
iga zo ló do ku men tum, 
szak mai ön., vpr. a szak mai
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jo gá val va ló ren del ke zés,
ill. be ván do rolt vagy le te -
le pe dett stá tusz.

hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak sok szo ro -
sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ra 
vo nat ko zó an, 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, nyi lat ko zat
 vagyonnyilatkozat-tételi 
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: 
(B-IK/95-6/2012.), va la mint
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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46)517-643
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. 23.
www.bor sod-ped.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.
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Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Ko dály Zol tán
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
3700 Ka zinc bar ci ka,
Eg res sy Bé ni u. 1/B.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa, dön tés -
ho za tal 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 kör be, a pe -
da gó gi ai mun ka szak mai
irá nyí tá sa, az in téz mény
ver seny ké pes sé gé nek nö -
ve lé se, az in téz mény mû -
kö dé sét érin tõ pá lyá za ti 
le he tõ sé gek fi gye lé se, 
pá lyá za tok ké szí té se.

Cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
fõ is ko la, a ze ne mû vé sze ti
tárgy nak meg fe le lõ 
szak irá nyú ta ná ri v.,
ill. mû vész v.,
lega lább öt év nevelési-
 oktatási in téz mény ben
peda gógus mun ka kör ben,
vagy fel sõ fo kú ok ta tá si
in téz mény ben ok ta tói
mun ka kör ben szer zett
szgy., a kép zés szak irá -
nyá nak meg fe le lõ mû vé -
sze ti pá lyán el töl tött idõ, 
ha a pá lyá zó ren del ke zik
leg alább há rom év
nevelési- oktatási in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör ben, va la mint fel sõ -
fo kú ok ta tá si in téz mény -
ben ok ta tói mun ka kör ben
szer zett szak mai gya kor -
lat tal, pedagógus-
 szakvizsga vagy a
pedagógus- szak vizs ga
 keretében szer zett in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, az in téz mény 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 ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás,
na gyar ál lam pol gár ság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
való ren del ke zés, 
ill. bevándorolt vagy
letelepedett státus.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig 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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek ja vas -
la ta alap ján az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább 3 éves
szgy.-ot iga zo ló do ku men -
tum szak mai ön., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel
együtt, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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, nyi lat ko zat 
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, 
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a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szám mal: 
(B-IK/95-7/2012.), va la mint
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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.ko daly mu ve sze ti.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Jó zsef At ti la Gim -
ná zi um, Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um
3600 Ózd,
Bem út 14.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa,
dön tés ho za tal 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 -
kör be,a pe da gó gi ai mun ka
szak mai irá nyí tá sa, 

Egye tem, egye te mi szin tû
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, leg alább öt év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., pedagógus-
 szakvizsga, vagy a
pedagógus- szakvizsga
 keretében 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 szóló
al kal ma zás, il l. 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
szóló al kal ma zás, 
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig 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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján 
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az in téz mény ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érin tõ pá lyá za ti le he tõ sé gek 
fi gye lé se, pá lyá za tok 
ké szí té se.

magyar 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 
va ló ren del ke zés, 
ill. be ván do rolt
vagy le te le pe dett stá tus.

az ok ta tá sért fe le lõs
 miniszter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a pályá za ti anya -
gában 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
 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: 
(B-IK/95-12/2012.), 
va la mint 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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
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B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.oz di jag.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Jó zsef At ti la 
Gim ná zi um, Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
3600 Ózd,
Bem út 14.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa, 
dön tés ho za tal 
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 kör be, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
az in téz mény verseny -
képességének nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érin tõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.

Egye tem, egye te mi szin tû
ta ná ri v. és szak kép zett -
ség, lega lább öt év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., pedagógus-
 szakvizsga, vagy a
pedagógus- szakvizsga
 keretében 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, ill. a meg bí -
zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben
 történõ ha tá ro zat lan idõ re
szó ló al kal ma zás,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
magyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jogával
való ren del ke zés, 
ill. bevándorolt vagy
letelepedett státus.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely
 a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
5 éves szgy.-ot iga zo ló 
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do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó hoz zá já rul a tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak sok szo ro -
sí tá sá hoz, to váb bí tá sá hoz
(har ma dik sze méllyel köz lé -
sé hez), nyi lat ko za tot ar ra 
vo nat ko zó an,
 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, nyi lat ko zat 
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:
(B-IK/95-12/2012.),
va la mint 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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.ozdijag.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei
Intézményfenntartó Központ 
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
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Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Kos suth La jos
Gim ná zi um, Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um
3980 Sá to ral ja új hely,
De ák u. 10.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa, 
dön tés ho za tal 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 kör be, a pe da gó gi ai
mun ka szak mai irá nyí tá sa,
az in téz mény ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig 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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább
5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz,
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyilat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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, 
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nyi lat ko zat 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: 
(B-IK/95-13/2012.), 
va la mint 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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Te l: (46)517-643
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. 23.
www.kos suth-sa uj hely.
su li net.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Su rá nyi End re
Gim ná zi um, Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
3700 Ka zinc bar ci ka,
Iri nyi J. u. 1.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta tói 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
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jo gok gya kor lá sa, dön tés -
ho za tal 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 kör be, a
 pedagógiai mun ka szak mai 
irá nyí tá sa, az in téz mény
ver seny ké pes sé gé nek nö -
ve lé se, az in téz mény mû -
kö dé sét érin tõ pá lyá za ti
 lehetõségek fi gye lé se,
 pályázatok ké szí té se.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé -
le mé nyé nek ki ké ré se után a
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont ve ze tõ jé -
nek ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint annak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem ál l olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
hoz zá já rul a tel jes pá lyá za ti
anya gá nak sok szo ro sí tá sá -
hoz, to váb bí tá sá hoz (har ma -
dik sze méllyel köz lé sé hez),
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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,
 nyilatkozat
 vagyonnyilatkozat-tételi
 kötelezettség 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:
(B-IK/95-11/2012.), va la -
mint 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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
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Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.su ra nyi-szki.su li net.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Sze ren csi 
Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
3900 Sze rencs,
On di u. 8.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa, dön -
tés ho za tal 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 kör be, a
peda gógiai mun ka szak mai 
irá nyí tá sa, az in téz mény
ver seny ké pes sé gé nek nö -
ve lé se, az in téz mény mû -
kö dé sét érin tõ pá lyá za ti le -
he tõ sé gek fi gye lé se, pá lyá -
za tok ké szí té se.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter dönt.
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: 
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan fog lal -
ko zás tól el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti 
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jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
5 éves szgy-ot iga zo ló
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a pá lyázati 
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 
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: 
(B-IK/95-9/2012.), va la mint
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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.szak kep zo is ko la.hu
2012. jan. 25.
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A B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Központ 
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Vá ci Mi hály
Gim ná zi um, Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um
3860 Encs,
Pe tõ fi S. út 60.

Lf: az in téz mény ve ze tõ jé -
nek fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa, 
dön tés ho za tal 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 -
kör be, a pe da gó gi ai mun ka 
szak mai irá nyí tá sa, az in -
téz mény ver seny ké pes sé -
gé nek nö ve lé se, 
az in téz mény mû kö dé sét
érin tõ pá lyá za ti le he tõ sé -
gek fi gye lé se, pá lyá za tok
ké szí té se.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter dönt.
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:
om., b., va la mint an nak 
iga zo lá sa, hogy a köz al kal -
ma zott nem áll olyan 
fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, amely 
a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez),
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nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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, nyi lat ko zat 
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: 
(B-IK/95-10/2012.), 
va la mint 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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46)517-643
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. 23.
www.vmgencs.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Mú ze u mi
Igaz ga tó ság
3530 Mis kolc,
Gör gey Ar túr u. 28.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
egye tem, szak irá nyú
egye te mi v.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. jú li us 31-ig 
ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szól.

756 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 5. szám



1 2 3 4

Lf: maga sabb ve ze tõi meg -
bí zás ke re té ben vég zi a
jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti és az in téz -
mény ala pí tó ok ira tá ban
fog lalt fel ada tok el lá tá sá -
nak ko or di ná lá sát, irá nyí -
tá sát, el len õr zé sét, az in -
téz mény tör vé nyes mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sát, az in -
téz mény költ ség ve té sé nek
be tar tá sát, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sát.

és szak kép zett ség,
vég zett sé gé nek és szak -
kép zett sé gé nek és egy ben
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban leg alább
öt éves szgy., kie mel ke dõ
szak irá nyú tu do má nyos
te vé keny ség, 
tár gya lás szin tû ide gen -
nyelv-is me ret, amely nek
iga zo lá sa tör tén het kü lö -
nö sen leg alább ál la mi lag
el is mert komp lex tí pu sú
kö zép fo kú nyelv vizs -
ga-bi zo nyít vánnyal, vagy
az zal egyen ér té kû ok irat -
tal, a szak mai gya kor la tot
külföldi tel je sí té sé rõl
szóló iga zo lás 
be mu ta tá sá val.

A köz al kal ma zot ti 
jog vi szony idõ tar ta ma:
hatá 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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a(z) ve ze tõi
pót lék mér té ke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let 
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
az is ko lai vég zett sé gét,
szak kép zett sé gét, ál la mi lag
el is mert nyelv vizs ga 
bi zo nyít vá nyát vagy az zal
egyen ér té kû ok ira tát, 
tu do má nyos fo ko za tát 
iga zo ló om., b., va la mint 
an nak iga zo lá sa, 
hogy a köz al kal ma zott 
nem áll olyan fog lal ko zás tól
el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább 
5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
pub li ká ci ós jegy zék, 
 vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel együtt, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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 
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szük sé ges ke ze lé sé hez 
hoz zá já rul, nyi lat ko zat 
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: 
(B-IK/95-4/2012.), va la mint
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: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Tel: (46) 517-643
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. 23.
www.her muz.hu
2012. jan. 25.
A B.-A-.Z. Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Le vél tár
3525 Mis kolc,
Fa ze kas u. 2.

Lf: maga sabb ve ze tõi
 megbízás ke re té ben vég zi
a jog sza bály ban meg -
határozottak sze rin ti 
és az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban fog lalt 
fel ada tok el lá tá sá nak 

Ma gyar 
ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
sza ki rá nyú egye te mi v. 
és szak kép zett ség,
a vég zett ség nek 
és szak kép zett ség nek
vagy az in téz mény 
alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ jog vi szony ban
leg alább öt éves szgy.,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig 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. febr. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
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ko or di ná lá sát, irá nyí tá sát,
el len õr zé sét, az in téz mény
tör vé nyes mû kö dé sé nek
biz to sí tá sát, az in téz mény
költ ség ve té sé nek be tar ta tá -
sát, a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sát.

kKi emel ke dõ szak irá nyú
tu do má nyos te vé keny ség,
tár gya lásszin tû ide gen -
nyelv-is me ret, amely nek
iga zo lá sa tör tén het kü lö -
nö sen leg alább ál la mi lag
el is mert komp lex tí pu sú
kö zép fo kú nyelv vizs -
ga-bi zo nyít vánnyal
vagy az zal egyen ér té kû
ok irat tal, a szak mai 
gya kor lat külföldi
teljesítésérõl szóló
igazolás bemutatásával.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra 
jo go sul tak vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után a B.-A.-Z. 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek 
ja vas la ta alap ján az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter dönt.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt., va la mint a(z) ve ze tõi
pót lék mér té ke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let 
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
az is ko lai vég zett sé gét, 
ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga
bi zo nyít vá nyát vagy 
az zal egyen ér té kû ok ira tát,
tu do má nyos fo ko za tát 
iga zo ló om., b., va la mint 
annak iga zo lá sa, 
hogy a köz al kal ma zott nem
ál l olyan fog lal ko zás tól 
el til tás ha tá lya alatt, 
amely a köz al kal ma zot ti 
jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, leg alább
5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
pub li ká ci ós jegy zék,  vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel
együtt, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko -
zó an, 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, nyi -
lat ko zat vagyonnyilatkozat-
 tételi 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:
(B-IK/95-3/2012.), valamint
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a mun kakör meg ne ve zé sé vel:
„in tézmény ve ze tõ” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó 
Köz pont ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei 
In téz mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Te l: (46) 517-643
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. 23.
A B.-A.-Z. Me gyei
In téz mény fenn tar tó Köz pont 
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.

II. Rá kó czi Fe renc 
Me gyei Könyv tár
3530 Mis kolc,
Gör gey Ar túr út 11.

Lf:
Ma ga sabb ve ze tõi 
meg bí zás ke re té ben vég zi
a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti 
és az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban fog lalt 
fel ada tok el lá tá sá nak 
ko or di ná lá sát, irá nyí tá sát,
el len õr zé sét, az in téz mény
tör vé nyes mû kö dé sé nek
biz to sí tá sát, az in téz mény
költ ség ve té sé nek 
be tar ta tá sát, a mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sát.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
Cse lek võ ké pes ség,
Bün tet len elõ élet,
Szak irá nyú egye te mi 
v. és szak kép zett ség, 
vagy nem szak irá nyú
egye te mi v. és fel sõ fo kú
szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs ga, vagy fõ is ko lai 
könyv tá ro si kép zett ség,
Öt  év szgy.,
Ki emel ke dõ szak mai vagy 
szak irá nyú tu do má nyos
te vé keny ség – 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,
Leg alább ál la mi lag 
el is mert kom plex tí pu sú
nyelv vizs ga – bi zo nyít -
vány, vagy az zal egyen ér -
té kû ok irat, a szak mai 

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jú li us 31-ig ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
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. 25.
Pe hi: 2012. márc. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
a vé le mény nyil vá ní tás ra
 jogosultak vé le mé nyé nek
 kikérése után a B.-A.-Z.
 Megyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek
 javaslata alap ján 
az ok ta tá sért fe le lõs 
mi nisz ter dönt.
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gya kor lat kül föl di tel je sí -
té sé rõl szóló iga zo lás.
Elõny: könyv tá ri in téz -
mény ben szer zett ma ga -
sabb ve ze tõi gya kor lat –
leg alább öt év fe let ti szak -
mai ta pasz ta lat.

Il let mény, jut ta tás:a Kjt., va -
la mint a(z) ve ze tõi pót lék
mér té ke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let 
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
az is ko lai vég zett sé get, 
szak kép zett sé get, ál la mi lag
el is mert nyelv vizs ga 
bi zo nyít ványt vagy az zal
egyen ér té kû ok ira tát, 
tu do má nyos fo ko za tát 
iga zo ló om., b., va la mint 
annak iga zo lá sa, hogy a köz -
al kal ma zott nem ál l olyan
fog lal ko zás tól el til tás ha tá -
lya alatt, amely a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té -
sét nem te szi le he tõ vé, leg -
alább 5 éves szgy-ot iga zo ló 
do ku men tum, szak mai ön.,
pub li ká ci ós jegy zék,  
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt, 
nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá zó hoz zá já rul 
a tel jes pá lyá za ti anya gá nak
sok szo ro sí tá sá hoz, 
to váb bí tá sá hoz (har ma dik
sze méllyel köz lé sé hez), 
nyi lat ko za tot ar ra 
vo nat ko zó an, 
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, 
nyi lat ko zat 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: 
(B-IK/95-2/2012.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„in téz mény ve ze tõ” 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Nagy And rás
a B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
ve ze tõ je
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
Sze mé lye sen:
Nagy And rás
Köz pont ve ze tõ Tit kár sá ga
B.-A.-Z. Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1.
F: Hi deg Im re
Te l: (46) 517-643
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. 23.
www.rfmlib.hu
2012.jan.25.
A B.-A.-Z. Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3525 Mis kolc,
Vá ros ház tér 1. szám alat ti
hir de tõ táb lá ja:
2012. jan. 25.
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A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti fel hí vá sok

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa
nyílt be adá sú pá lyá za ti el já rást hir det meg vá rat la nul be kö vet ke zõ ma gyar or szá gi vagy ma gyar vo nat ko zá sú

eu ró pai ese mé nyek azon na li, hely szí ni for ga tá si mun ká la ta i nak utólagos támogatására
(ADHOC2012).

A pá lyá za ti el já rás több for du lós, fo lya ma tos be adá sú, mely ben pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé nek nap já tól 
fo lya ma to san, a ke ret összeg (20 000 000 fo rint) ki me rü lé sé ig, ki zá ró lag ked den ként 9 és 16 óra között lehet benyújtani.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti ké re lem és mel lék le tei, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés és mel lék le te le tölt he tõ k a
Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Támogatási terület honlapjáról.

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mények ve ze tõi, ok ta tói és egyéb ál lás he lyeinek 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 a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá sá ról és a fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

A Mis kol ci Egye tem a „Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló” 1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. § alap ján 

pá lyá za tot hir det a

MISKOLCI EGYETEM 

GAZDASÁGI-MÛSZAKI FÕIGAZGATÓSÁG

gaz da sá gi fõ igaz ga tó (ma ga sabb ve ze tõ) be osz tás el lá tá sá ra

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.

Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 évi idõ tar tam ra szól.

A mun ka vég zés he lye: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye, 3515 Mis kolc, Egye tem vá ros.

A be osz tás hoz tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:

A gaz da sá gi fõ igaz ga tó fel ada ta: a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
alap ján az egye tem gaz dál ko dá sá nak szer ve zé se és irá nyí tá sa, kü lö nö sen a költ ség ve tés és egyéb pénz ügyi és anya gi for -
rá sok ter ve zé se, ezek jog sza bály ban és bel sõ uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott mó don va ló tel je sí té se, a gaz dál ko dá si egy sé -
gek gaz dál ko dá sá nak funk ci o ná lis irá nyí tá sa és el len õr zé se, az elõ zõ évi költ ség ve tés tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo ló el -
ké szí té se, az anya gi-pénz ügyi esz kö zök ren del te tés sze rû, gaz da sá gos és cél sze rû fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa, gon dos -
ko dás az egye te mi va gyon meg õr zé sé rõl, az in téz mény tu laj do ná ban lé võ épü le tek és esz kö zök hasz no sí tá sá ról, a gaz -
dál ko dá si és pénz ügyi jog sza bá lyok vég re haj tá sa, be tar tá sa, il let ve az ar ra vo nat ko zó in téz ke dé sek meg té te le, vég re haj -
tá suk el len õr zé se. Rész le te sebb fel ada ta it a Mis kol ci Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat I. kö tet Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Rend 20. §-a tar tal maz za.

Il let mény és jut ta tá sok: az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a „Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló”
1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a(z) fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban va ló vég re haj tá sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ
fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let, a Mis kol ci Egye tem Kol lek tív Szer zõ dé se, to -
váb bá a Mis kol ci Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ren del ke zé sei az irány adók.
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Pá lyá za ti fel té te lek:

– fõ is ko la, az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren de let 12. §-ban
elõ írt vég zett ség, szak kép zett ség,

– gaz da sá gi gya kor lat – leg alább 5 év fe let ti szak mai ta pasz ta lat,

– ve ze tõi gya kor lat – leg alább 5 év fe let ti ve ze tõi ta pasz ta lat,

– költ ség ve té si in téz mény ben vég zett szak mai te vé keny ség – leg alább 5 év fe let ti szak mai ta pasz ta lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– fel sõ ok ta tá si költ ség ve té si in téz mény ben szer zett leg alább öt éves, el sõ szá mú gaz da sá gi ve ze tõi ta pasz ta lat,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa.

Ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra meg bízást 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.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

– Egye te mi vég zett ség. Szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és amel lett leg -
alább mér leg ké pes köny ve lõi vagy az zal egyen ér té kû ké pe sí tés.

– Ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:

– ön élet rajz,

– vég zett sé get, szak kép zett sé get, nyelv tu dást és tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok hi te les
má so la ta,

– mo tivá ci ós le vél,

– ve ze tõi prog ram,

– össze fér he tet len sé gi nyi lat ko zat,

– nyi lat ko zat az il le té kes sze mé lyek és tes tü le tek fel ha tal ma zá sá ról a tel jes pá lyá za ti anyag meg is me ré sé re,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány,

– nyi lat ko zat va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sá ról.

A pá lyá zat be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:

A be osz tás leg ko ráb ban 2012. jú li us 1. nap já tól tölt he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tás nak ha tár ide je: 2012. már ci us 19.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót Kott man Nó ra nyújt a 06 (46) 565-111/10-39-es te le fon szá mon.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:

– pos tai úton, a pá lyá zat nak a Mis kol ci Egye tem cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (3515 Mis kolc-Egye tem vá ros,

Hu mán po li ti kai Iro da, A/4. épü let II. eme let). Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szá mot: H/123/2012, va la mint a be osz tás meg ne ve zé sét: gaz da sá gi fõ igaz ga tó,

vagy

– sze mé lye sen: Kott man Nó ra igaz ga tá si ügy in té zõ nek, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye, 3515 Mis kolc-Egye tem -
vá ros, Hu mán po li ti kai Iro da, A/4. épü let II. eme let.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je:

A pá lyá za to kat a Mis kol ci Egye tem Sze ná tu sa rang so rol ja. A Sze ná tus ál tal fel ál lí tott rang sor alap ján a rek tor tesz ja -
vas la tot a meg bí zás ra jo go sult nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter nek. A nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter – a rek tor va la mennyi al -
kal mas nak ta lált pá lyá zó fel so ro lá sát tar tal ma zó ja vas la tá nak fi gye lem bevé te lé vel – dönt a ve ze tõi meg bí zás ki adá sá ról.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. áp ri lis 30.

A pá lyá za ti ki írás to váb bi köz zé té te lé nek he lye, ide je:

– www.nki.gov.hu 2012. feb ru ár 17.

– Észak-Ma gyar or szág cí mû na pi lap
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A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció:

A pá lyá za to kat egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban kell a Mis kol ci Egye tem rek to rá hoz cí mez ve, pos tai úton vagy
sze mé lye sen az Egye tem Hu mán po li ti kai Iro dá já ba (3515 Mis kolc-Egye tem vá ros, A/4. épü let II. em.) be nyúj ta ni.

A mun kál ta tó val kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót a www.uni-mis kolc.hu hon la pon sze rez het.

A KÖZIGÁLLÁS pub li ká lá si idõ pont ja: 2012. feb ru ár 17.

Prof. Dr. Pat kó Gyu la s. k.,
rek tor

A Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem rek to ra 
pá lyá za tot hir det a
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 
Re gi o ná lis Pe da gó gi ai Szol gál ta tó és Ku ta tó Köz pont – Szom bat hely – 
fõ igaz ga tó ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ra, pe da gó gi ai szak ér tõi mun ka kör ben.

A fõ igaz ga tó fel ada tát ké pe zi a Re gi o ná lis Pe da gó gi ai Szol gál ta tó és Ku ta tó Köz pont szak mai és gaz da sá gi te vé keny -
sé gé nek, va la mint a ta nár kép zés gya kor la ti kép zé sé nek irá nyí tá sa, a köz pont fel adat kö ré be tar to zó szak mai és fej lesz té si 
kon cep ció ki dol go zá sá ra, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem fenn tar tó val va ló ha té kony együtt mû kö dés, fel ügye le ti
szerv vel, társ in téz mé nyek kel szak mai kap cso lat tar tás, és mind azon fel ada tok, me lye ket az in téz mény Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za ta meg ha tá roz.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel ni a nem ze ti köz ne ve lés rõl szó ló 2011. évi CXC. tör vény ben a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi meg bí zás ra vo nat ko zó, a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, va la mint Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Re gi o ná lis
Pe da gó gi ai Szol gál ta tó és Ku ta tó Köz pont Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tv., a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tv., va la mint a 138/1992. Korm. r. sza bá lyai alap ján ke rül sor.

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott to váb bi kö ve tel mé nyek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– pe da gó gia sza kon szer zett egye te mi szin tû vég zett ség, ta ná ri ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves szak mai gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze té si és szer ve zé si ta pasz ta lat,
– pe da gó gi ai szol gál ta tá sok, ku ta tá sok te rü le tén, va la mint a pe da gó gus kép zés ben szer zett szak mai ta pasz ta lat,
– tu do má nyos te vé keny ség, tu do má nyos mi nõ sí tés, vagy dok to ri cím,
– el is mert szak mai és köz éle ti te vé keny ség.
A ve ze tõi meg bí zás 2012. szep tem ber 1-jé tõl 2017. au gusz tus 31. nap já ig szól.
A fõ igaz ga tói meg bí zás ra a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Re gi o ná lis Pe da gó gi ai Szol gál ta tó és Ku ta tó Köz pont

sze mé lyi ál lo má nyá ban fenn ál ló ha tá ro zat lan ide jû – pe da gó gi ai szak ér tõ mun ka kör re szó ló – köz al kal ma zot ti jog vi -
szony mel lett, ha tá ro zott idõ re ke rül sor.

A köz al kal ma zot ti il let mény és a ve ze tõi pót lék a ha tá lyos jog sza bá lyok, il let ve fenn tar tói dön tés alap ján ke rül meg ál -
la pí tás ra.

A fõ igaz ga tói pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát, je len le gi ve ze tõi meg bí zá sát,
– is ko lai vég zett sé gét, szak kép zett sé gét, tu do má nyos fo ko za tát,
– egyéb fenn ál ló mun ka vi szo nyát, köz al kal ma zot ti/köz tiszt vi se lõi jog vi szo nyát, mun ka vég zés re irá nyu ló to váb bi

jog vi szo nyát, azok idõ tar ta mát,
– ed di gi szak mai ve ze tõi te vé keny sé gét,
– a PSZK ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel (ve ze té si

 program).
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A fõ igaz ga tói pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– in téz mény tõl be szer zett és ki töl tött sze mé lyi adat la pot (2 pld),
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá zó ar ról szó ló nyi lat ko za tát, 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 za ti ki írás az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban is meg je le nik.
A pá lyá za tot írás ban, 4 pél dány ban (2 ere de ti és 2 má so lat) a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet (NKI) hon lap ján va ló

köz zé té telt kö ve tõ en, az ott meg je lölt idõ tar ta mig kell a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Rek to rá nak (9400 Sop ron,
Baj csy-Zs. u. 4.) be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ 60 na pon be lül ke rül sor.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Re gi o ná lis Pe da gó gi ai Szol gál ta tó és

 Kutató Köz pont fõ igaz ga tói ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ra, pe da gó gi ai szak ér tõ alap mun ka kör ben”.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem fõ tit ká ra [tel.: 06 (99) 518-128]

nyújt.

Prof. Dr. Fa ra gó Sán dor s. k.,
rek tor

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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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

Deb re ce ni Egye tem Or vos- 
és Egész ség tu do má nyi
Cent rum (OEC)
4032 Deb re cen
Nagy er dei kör út 98.
Tel.: (52) 255-426
Fax. (52) 501091

Deb re ce ni Egye tem 
Or vos- és Egész ség tu do -
má nyi Cent rum Óvo da
óvo da ve ze tõi ál lá sa
4032 Deb re cen 
Nagy er dei körút 98.

Fõ is ko la, szak vizs gá zott
óvo da pe da gó gus, leg alább 
30 éves szak mai gya kor -
lat, leg alább 20 éves 
ve ze tõi ta pasz ta lat, 
fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce iro dai al kal ma -
zá sa, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség. 
Elv árt kom pe ne ci ák: 
ki vá ló szin tû fo lya ma tos
ön fej lesz tés
Elõnyt je lent men tál hi gé -
nés fõ is ko lai vég zett ség,
tanítói végzettség, angol
nyelv társalgási szintû
ismerete.

ÁEI: 2012. jú ni us 01.
A ve ze tõi meg bí zás öt év re,
2017. má jus 31-ig szól. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ha tá ro zat lan ide jû óvo -
da pe da gó gu si mun ka kör re
vo nat ko zik.
Pbhi: 2012. áp ri lis 20.
Pe hi: 2012. má jus 20.
Il let mény, jut ta tás: A Kjt.,
va la mint a kor mányren de let
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön élet rajz, ko ráb bi
mun ka vi szo nyok ra vo nat-
ko zó iga zo lá sok, ve ze tõi
prog ram a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel együtt, vég -
zett sé ge ket iga zo ló ok ira tok
má so la tai, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá za ti el já rás ban
részt ve võk a pá lyá zat tar tal -
mát meg is mer he tik. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: az OEC El nö ke 
– Dr. Pa ragh György egye te -
mi ta nár – ré szé re cí mez ve
pos tai úton (4032 Deb re cen
Nagy er dei kör út 98. ) egy
pél dány ban, va la mint pdf
file-ba generálva egy DVD.

Pes ter zsé bet 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1201 Bu da pest,
Kos suth L. tér 1.

Gé zen gúz Óvo da
1202 Bu da pest, 
XX. Za lán u. 11.

Szak irá nyú fõ is ko lai v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év szgy.,
má sod szor és to váb bi 
al ka lom mal tör té nõ meg -
bí zás ese tén a pe da gó gus

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 2.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni 30. na pot
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés.
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Lf: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás, a
szak mai mun ka meg szer -
ve zé se, irá nyí tá sa és el len -
õr zé se, a sze mé lyi és tárgyi 
feltételek biztosítása.

szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szakképesítés.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat tar tal mai kö ve tel -
mé nyei: a Korm. ren de let 
(8) be kez dé se sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., om., b.,
adat vé del mi tör vény alap ján
ké szült nyi lat ko zat 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,
ko ráb bi mun ka vi szo nyok
iga zo lá sa, össze fér he tet len-
sé gi nyi lat ko zat, nyi lat ko zat
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
nyi lat ko zat ar ról, hogy nyílt
vagy zárt ülé sen ké ri a 
pá lyá zat tár gya lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, pa pír 
ala pon há rom pél dány ban
„Pá lyá zat” meg je lö lés sel 
(va la mennyi tar tal mi elem)
és CD-n kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság
1201 Bu da pest XX.,
Kos suth tér 1.
f.: Tel: 285-6321
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. febr. 22.

Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház
1085 Bu da pest,
Ül lõi út 24.

„Ka ti ca bo gár” Evan gé li kus 
Né met Nem ze ti sé gi óvo da
5650 Me zõ be rény,
Lut her u. 9.
(OM azo no sí tó: 201479)

„Öröm hír” Evan gé li kus
Ke resz tény Óvo da
8200 Veszp rém,
Ara di Vér ta núk út ja 2/A
(OM azo no sí tó: 201506)

Szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus szak vizs ga.
Az 1. sz. mun ka hely re:
né met nem ze ti sé gi óvo da -
pe da gó gu si ok le vél 
[Kt. 17. § (3) be kez dés 
a) pont], leg alább öt év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett gyak.
öt éve meg fe lel az 
evan gé li kus egy ház-
köz sé gi tag ság 
fel té te le i nek,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás hat év re
szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
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: a pá lyá zó je len le gi
mun ka he lyét, be osz tá sát, ön., 
rész le tes szak mai élet rajz, 
az in téz mény ve ze té sé re
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Szent end re Evan gé li kus
Ze nei Óvo da
2000 Szent end re,
Pan nó nia u. 40.
(OM azo no sí tó: 201591)

evan gé li kus kon fir má ció,
lel ké szi aján lás.

vo nat ko zó szak mai prog ra -
mot, szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé se ket. A pá lyá zat hoz
mel lé kel ni kell: hi te les om.,
b., lel ké szi aján lást gyü le ke -
ze ti lel ké szé tõl, kon fir má ci ói 
em lék lap hi te les má so la tát,
vagy a kon fir má ció 
iga zo lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: „Óvo da ve ze tõi  
pá lyá zat” és az in téz mény
ne vé nek meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni. 
Pc: Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház 
Or szá gos Iro da 
Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály
Var ga Már ta
1085 Bu da pest, 
Ül lõi út 24.
f: Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház 
Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály
1085 Bu da pest,
Ül lõi út 24. 
Var ga Már ta osz tály ve ze tõ
Te l: 429-2035

Kán tor já no si Köz ség 
Ön kor mány zat
4335 Kán tor já no si,
Kos suth L. u. 14.

Kán tor já no si 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
4335 Kán tor já no si,
Arany J. u. 34.

Lf.: óvo da irá nyí tá si, el len -
õr zé si, mun kál ta tói fel ada -
tok el lá tá sa, ala pí tó ok irat -
ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok tel je sí té se, ta ka ré kos
gaz dál ko dás biz to sí tá sa,
fo lya ma tos kap cso lat tar tás
a fenn tar tó val.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., vagy leg alább öt
év óvo da pe da gó gu si mun -
ka kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
vizs ga, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa, 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 szóló al kal ma zás, 
illetve a meg bí zás sal egy -
ide jû leg pe da gó gus-mun -
kakör ben tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szóló 
al kal ma zás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, öt év re szó l.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ
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:
öt év szgy.-ot iga zo ló szak -
mai ön., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ vpr., om., b., 
nyi lat ko za tot a pá lyá za ti
anyag ke ze lé sé rõl az adat-
vé del mi tör vény fi gye lem be-
vé tel ével, nyi lat ko za tot ar ra
vo nat ko zó an, hogy a pá lyá -
zat el bí rá lá sát nyílt vagy 
zárt ülé sen kí ván ja tár gyal ni,
nyi lat ko za tot ar ra  vonatko -
zóan, hogy ki ne ve zé se ese tén
ele get tesz va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, há rom
pél dány ban, zárt bo rí ték ban
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Kán tor já no si 
és Nyír derzs te le pü lé sek
Kör jegy zõ je
4335 Kán tor já no si,
Kos suth u. 14.
f: Ná das Sán dor né 
kör jegy zõ
Tel: (44) 550-017
(44) 350-222

Ko má di Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4138 Ko má di,
Hõ sök tere 4.

„Ke rek egy ég alatt” 
Óvo da és Böl csõ de
4138 Ko má di
Szent Ist ván u. 19.

Bün tet len elõ élet,
fel sõ fo kú pe da gó gus 
szak kép zett ség,
fel sõ fo kú pe da gó gus 
szak vizs ga, il let ve
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, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szó l.
Pbhi: a hi va ta los la pok ban
va ló meg je le nés tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pe hi: vár ha tó an a kép vi se lõ-
tes tü let 2012. jú ni u si ülé sén
ke rül sor.
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., b., om. hi te les
má so la ta, szgy-ot iga zo ló hi -
te les ok má nyok, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si elképzeléssel.
Pc: Polgármester
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Za la ko már Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8751 Za la ko már,
Tavasz u. 13.

Za la ko má ri Nap kö zi
Ottho nos Óvo da
8751 Za la ko már,
Ta vasz u. 17.

Lf.: a ve ze tõi be osz tás sal
járó feladatok.

Fel sõ fo kú 
óvo da pe da gó gu si v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség, leg alább öt
év óvo da pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett gyak.
Elõny: veze tõi gyakorlat,
közoktatás vezetõi szak -
vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 14-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. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei az irány adók.
A Kép vi se lõ-tes tü let szl.-t
nem tud biz to sí ta ni.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om (ere de ti ok ira tok be mu ta -
tá sa a meg hall ga tá son kö te le -
zõ), b., szak mai ön., az in téz -
mény ve ze té sé re vo nat ko zó
szak mai prog ram, szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek, nyi lat -
ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy 
a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt 
ve võ sze mé lyek a pá lyá zó
sze mé lyes ada ta it meg is mer -
jék, nyi lat ko za tot, amely ben
hoz zá já rul ah hoz, hogy 
pá lyá za ta nyil vá nos ülé sen
ke rül jön el bí rá lás ra.
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: (Z/830/2012.) és a
mun ka kör: „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Za la ko már Köz ség 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8751 Za la ko már,
Ta vasz u. 13.
f: Var ga Mik lós 
pol gár mes ter
Tel: (30) 620-2516
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
www.ko zi gal las.gov.hu,
www.za la ko mar.hu
Mi háld, Pat és Sand 
Köz sé gek Ön kor mány za tá -
nak hir de tõ táb lái.
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi információt a 
http://zalakomar.hu

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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Bi a tor bágy Vá ros 
Ön kor mány za ta
2051 Bi a tor bágy,
Ba ross G. u. 2/A

Pász ti Mik lós Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2051 Bi a tor bágy,
Ba ross G. u. 1.

Alap fo kú mû vé szet ok ta tá -
si in téz mény ben a 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, az ok ta tott mû vé sze ti

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól.
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Lf.: az in téz mény irá nyí tá -
sa, kép vi se le te a vo nat ko zó 
jog sza bá lyok, bel sõ sza -
bály za tok és az ala pí tó ok -
irat ren del ke zé sei sze rint.
Az igaz ga tó fe le lõs az in -
téz mény ben ta nu lók ok ta -
tá sá nak-ne ve lé sé nek meg -
szer ve zé sé ért, 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 la tos
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 szerv ha tás kö ré be. 
Az in téz mény ben az alap -
fo kú mû vé szet ok ta tás nép -
ze ne (ci te ra, pász tor fu ru -
lya, né pi he ge dû, né pi
ének), vo nós (csel ló, 
he ge dû), gi tár, hár fa, fú vó
(kla ri nét, sza xo fon, fu ru -
lya, oboa, fu vo la, trom bi ta, 
har so na, baritonkürt),
szolfézs (szolfézs,
zeneirodalom), ütõ,
zongora (zongora,
szintetizátor), zenekar,
néptánc, képzõmûvészet
tanszakokon folyik.

tárgy nak meg fe le lõ szak -
irá nyú ta ná ri v., vagy 
mû vész, pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., vagy a kép -
zés szak irá nyá nak meg fe -
le lõ mû vé sze ti pá lyán el -
töl tött idõ, ha  ren del ke zik 
leg alább há rom év pe da -
gó gus-mun ka kör ben 
el töl tött idõ vel.
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, 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, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség,
ma gyar ál lam pol gár ság.
Elõny: 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 egy
ide gen nyelv ismerete.

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. 14. 
Pe hi: 2012. máj. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dé sé ben, va la mint a
Korm. ren de let 5. § 
(9)–(10) be kez dé sé ben elõ írt
vé le mé nye zést kö ve tõ en az
Ok ta tá si 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.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott – a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti leg alább öt év
szgy.-ot iga zo ló, rész le tes
szak mai ön., vpr., szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
b., nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt
ve võk a tel jes pá lyá za ti
anyag ba be te kint het nek, hoz -
zá já rul a pá lyá zat ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak pá lyá za -
ti el já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez, nyer -
tes pá lyá zó ként va gyonnyi -
lat ko za tot tesz, nyer tes pá -
lyá zó ként nyi lat ko zik, 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 vagy 
sze mé lye sen le het be nyúj-
ta ni, „Igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va.
Pc: Bi a tor bágy Vá ros 
Ön kor mány za ta
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2051 Bi a tor bágy,
Ba ross G. u. 2/A
Sze mé lye sen, zárt bo rí ték ban 
„Igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel el lát va kell be nyúj-
ta ni Bi a tor bágy Vá ros 
Ön kor mány zat Pol gár mes te ri 
Hi va ta lá nak Tit kár sá ga
2051 Bi a tor bágy,
Ba ross G. u. 2/A
I. eme let.
f.: Tre só Zol tán
Tel: (23) 310-174/138
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
www.pro fes si on.hu
www.biatorbagy.hu

Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1201 Bu da pest, 
XX. Kos suth tér 1.

Lajt ha Lász ló Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
1204 Bu da pest, 
XX. Ady End re u. 98.

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes mû köd te té -
se, ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a szak mai mun ka meg szer -
ve zé se, irá nyí tá sa és el len -
õr zé se, a személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása.

A mû vé sze ti szak mai tan -
tár gyak ok ta tá sá hoz (ze ne -
mû vé szet, kép zõ mû vé -
szet) meg fe le lõ szak irá nyú 
ta ná ri vagy mû vész fel sõ -
fo kú is ko lai (egye te mi
vagy fõ is ko lai szin tû) v.
és szak kép zett ség,
peda gó gus szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy.
Má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén a pe da gó gus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 2.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni 30. na pot
kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-
tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel -
mé nyek: a Korm. ren de let. 
5. § (8) be kez dé se sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., om., b.,
adat vé del mi tör vény alap ján
ké szült nyi lat ko zat 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,
ko ráb bi mun ka vi szo nyok
iga zo lá sa, össze fér he tet len-
sé gi nyi lat ko zat, nyi lat ko zat
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
nyi lat ko zat ar ról, hogy nyílt
vagy zárt ülé sen ké ri a pá lyá -
zat tár gya lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, 
pa pír ala pon, há rom 
pél dány ban, „Pá lyá zat” 
meg je lö lés sel (va la mennyi
tar tal mi elem)
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és CD-n kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest fõ vá ros 
XX. Ke rü let Pes ter zsé bet
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Pol gár mes te ri Tit kár ság
1201 Bu da pest, 
XX. Kos suth tér 1.
f.: Tel: 285-6321
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI internetes honlap.
2012. febr. 2.

Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház
1085 Bu da pest,
Ül lõi út 24.

Bony há di Pe tõ fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um
7150 Bony hád,
Kos suth u. 4.
(OM azo no sí tó: 036378)

Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus
Gim ná zi um
1071 Bu da pest,
Vá ros li ge ti fa sor 17–21.
(OM azo no sí tó: 035261)

Szteh lo Gá bor Evan gé li kus 
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la 
és Gim ná zi um
1183 Budapest, 
Kossuth tér 2.
(OM azonosító: 201505)

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt év – a
Kt. 18. § (6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zett szgy., öt éve meg -
fe lel az evan gé li kus egy -
ház köz sé gi tag ság fel té te -
le i nek, evan gé li kus
konfirmáció, lelkészi
ajánlás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás hat évi
idõ tar tam ra szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
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: a pá lyá zó je len le gi
mun ka he lyét, be osz tá sát, 
ön., rész le tes szak mai élet -
rajz, az in téz mény ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai prog ram -
ját, szak mai hely zet elem zés -
re épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lé sét.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni
kell: hi te les om., b., lel ké szi
aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé -
tõl, kon fir má ci ói em lék lap
hi te les má so la tát, vagy a
kon fir má ció iga zo lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za tot „Igaz ga -
tói pá lyá zat” és az in téz mény 
ne vé nek meg je lö lé sé vel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház 
Or szá gos Iro da Ok ta tá si 
és Is ko lai Osz tály 
Var ga Már ta
1085 Bu da pest, Ül lõi út 24.
f.: Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház
Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály
1085 Bu da pest, Ül lõi út 24.
Var ga Már ta 
osz tály ve ze tõ
Tel: 429-2035
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Csab ren dek Köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8474 Csab ren dek,
Ár pád u. 4.
Tel/fax: (87) 453-167

Kö zös Fenn tar tá sú 
Ál ta lá nos Is ko la 
Csab ren dek
8474 Csab ren dek,
Kos suth u. 14.

Fõ is ko la, egye tem, a 
Közokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei és 18.
§-a sze rin ti v., lega lább
ötéves 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,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
eljárás lefolytatása.

ÁEI. 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jún. 30-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.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pe hi: 2012. jún. 20.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az elõ ze tes
vé le mény nyil vá ní tá si el já rást 
kö ve tõ en a fenn tar tó ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le -
te i nek együt tes ülé sén 
tör té nik.
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., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek kel együtt, 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, nyi lat ko zat 
a pá lyá zat nyílt ülé sen va ló
tár gya lá sá hoz.
Pc: Csab ren dek Köz ség
Önkormányzata
8474 Csabrendek,
Árpád u. 4.
f.: Tur csi Jó zsef 
pol gár mes ter
Tel: (87) 550-071

Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Köz gyû lé se
2030 Érd,
Al só u. 1.

Vö rös marty Mi hály 
Gim ná zi um
2030 Érd,
Szé che nyi tér 1.

A Kö zokt.tv. vo nat ko zó
ren del ke zé sei ér tel mé ben:
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet,
az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus-
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges – a Kö zokt.tv.
17. § (1)–(2) be kez dé sé -
ben – fel so rolt fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, to váb bá pe da gó gus
szak vizs ga meg lé te, 
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett

ÁEI: 2012. máj. 2.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szól.
Pbhi: a köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 60. na pot kö ve tõ
köz gyû lés idõ pont ja.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a Korm.
ren de let elõ írá sai az irány -
adók. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: a Kö zokt.tv-ben, 
va la mint a Kjt.-ben
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szgy., 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, 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.
Elõny: intéz mény ve ze tõi
szakképzetség megléte.

meg ha tá ro zot tak iga zo lá sán
túl – szak mai ön., az adott is -
ko la pe da gó gi ai prog ram já -
hoz kap cso ló dó vpr., fej lesz -
té si el kép ze lé se ket.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., 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: há rom pél dány ban
kell be nyúj ta ni.
Pc.: T. Mé szá ros And rás
Érd Me gyei Jo gú Vá ros 
Pol gár mes te re
2030 Érd,
Al só u. 1.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né si he lye:
NKI in ter ne tes honlap.

Kecs ke mé ti Fõ is ko la
6000 Kecs ke mét,
Izsá ki út 10.
Tel: (76) 501-960
www.kefo.hu

Kecs ke mé ti Fõ is ko la 
Pe tõ fi Sán dor 
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
és Gya kor ló Óvo da
6000 Kecs ke mét,
Bu dai u. 7.

Lf.: a Kö zokt.tv.-be n 
sze rep lõ in téz mény ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa, to váb bá
a Kecs ke mé ti Fõ is ko la 
Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lai Kar
pe da gó gus kép zés ben részt
ve võ hall ga tók gya kor la ti
kép zé sé nek se gí té se, szer -
ve zé se, le bo nyo lí tá sa a
Gya kor la ti Kép zés Ka bi net 
irá nyí tá sá val, a Fenn tar tói
Ta nács el len õr zé se mellett.

A Kö zokt.tv. 18. §-a sze -
rin ti az in téz mény ve ze tõi
meg bí zás hoz szük sé ges
fel té te lek, a hall ga tók gya -
kor la ti kép zé sé nek irá nyí -
tá sá ban szer zett ta pasz ta -
lat, jó ve ze tõi ké pes ség. 
Elõny: fel sõ ok ta tá si és
köz ok ta tá si gya kor lat tal is 
ren del ke zik és többéves
vezetõi tapasztalata van.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szól. 
A meg bí zás a meg fe le lõ pá -
lyá za ti el já rás le foly ta tá sát
kö ve tõ en több  al ka lom mal
is meg hosszab bít ha tó.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
hon lap ján tör té nõ köz zé té telt 
kö ve tõ 30 nap.
Pe hi: 2012. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je. 
A be adott pá lyá za to kat a ha -
tá lyos sza bá lyo zá sok sze rin ti 
tes tü le tek vé le mé nye zik, ezt
kö ve tõ en a Kecs ke mé ti Fõ is -
ko la rek to ra dönt a ve ze tõi
meg bí zás ki adá sá ról. 
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: a pá lyá zó je len le gi
mun ka he lyét, be osz tá sát,
mun ka kö ri be so ro lá sát, 
ed di gi szak mai mun ká ját 
ve ze tõi te vé keny sé gé nek
rész le tes is mer te té sét. 
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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., hi te les
om., vagy az ere de ti ok irat ról 
a Fõ is ko la fõ tit ká ra ál tal ké -
szí tett és zá ra dé kolt egy sze rû 
má so la tot, b., hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tot ah hoz, hogy
pá lyá za ti anya gát a vo nat ko -
zó jog sza bály és a fõ is ko la
SZMSZ-e sze rint er re jo go -
sult tes tü le tek, ill. sze mé lyes
meg te kint he tik, to váb bá min -
den olyan ira tot, ame lyet a
pá lyá zó fon tos nak tart.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen, az 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:  „in téz mény ve ze -
tõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Kecskeméti Fõiskola
rektora
6000 Kecskemét,
Izsáki út 10.

Ko má di Vá ro si 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4138 Ko má di,
Hõ sök tere 4.

Bar si Dé nes 
Ál ta lá nos Is ko la
4138 Ko má di,
Fõ u. 10–18.

Bün tet len elõ élet,
fel sõ fo kú pe da gó gus szak -
kép zett ség,
fel sõ fo kú pe da gó gus 
szak vizs ga, il let ve
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, lega lább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: a hi va ta los la pok ban
va ló meg je le nés tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pe hi: 2012. jún. 
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., b., köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett om., szgy.-t
iga zo ló hi te les ok má nyok,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel.
Pc.: Pol gár mes ter
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Mo csa Köz ség 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2911 Mo csa, 
Hõ sök tere 1.

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la
2911 Mo csa,
Ady E. u. 13.

Fõ is ko la, pe da gó gus 
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.,

ÁEI: 2012. júl. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 15-ig, ha tá ro zott idõ re
szól.
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Lf.: az irány adó jog sza bá -
lyok sze rint az in téz mény
szak mai irá nyí tá sa, ve ze té -
se, szak sze rû és tör vé nyes
mû köd te té se, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, az in téz mény
mû kö dé sét és min den na pi
éle tét meg ha tá ro zó sza -
bály za tok és prog ra mok 
el ké szí té se. 
Mun kál ta tói jog- és 
fel adat kör el lá tá sa az in téz -
mény al kal ma zot tai te kin -
te té ben. Rend sze res kap -
cso lat tar tás a fenntartóval.

Bün tet len elõ élet.
Elõny: intéz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
leg alább öt év fe let ti ve ze -
tõi tapasztalat.

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. máj. 31.
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 Hu mán -
po li ti kai Bi zott ság ja vas la tá -
ra a kép vi se lõ-tes tü let hoz
dön tést. A kép vi se lõ-tes tü let
fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy  a pá lyá za ti el já rást
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
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., rész le tes szak mai ön.,
b., vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se, nyi lat ko zat sze -
mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel: „igaz-
ga tó” el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Mo csa Köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
2911 Mo csa,
Hõ sök te re 1.
Sze mé lye sen: 
Mars chall Fe renc 
pol gár mes ter
2911 Mo csa, 
Hõ sök te re 1.
f: Mars chall Fe renc 
pol gár mes ter
Tel: (34) 349-511
www.mocsa.hu

Sellyei Kis tér sé gi 
Több cé lú Tár su lás
7960 Sellye, 
Dó zsa Gy. u. 1.

Kiss Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da 
és Alap fo kú Mû vé szet-
ok ta tá si In téz mény
7960 Sellye,
Bo do nyi Nádor u. 10.

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú v., pe da gó gus
szak vizs ga, szak irá nyú –
leg alább öt év fe let ti szak -
mai ta pasz ta lat, fel hasz-
ná lói szin tû MS Of fi ce
(Iro dai al kal ma zá sok),
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 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.
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Lf: a több cé lú in téz mény
ne ve lõ-ok ta tó mun ká já nak
irá nyí tá sa, el len õr zé si,
mun kál ta tói, ve ze tõi, szak -
mai és gaz dál ko dá si fel -
ada tok el lá tá sa, ala pí tó 
ok irat sze rin ti fel ada tok 
el lá tá sa, kapcsolattartás a
fenntartóval.

köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
ké pe sí tés (má sod szor 
és to váb bi al ka lom mal 
tör té nõ meg bí zás ese tén),
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet.
Elõny: sza ki rá nyú köz ok -
ta tás-ve ze tõi ta pasz ta lat –
leg alább öt év fe let ti szak -
mai ta pasz ta lat, „B” ka te -
gó ri ás jogosítvány.

Pbhi: 2012. márc. 22.
Pe hi: 2012. jún. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti el -
já rás ban kö te le zõ vé le mé -
nye zé si és egyet ér té si el já rá -
sok le bo nyo lí tá sá tól füg gõ en
az el bí rá lás ha tár ide je rö vi -
dül het. Dön tés a vé le mé nye -
zé si és egyet ér té si nyi lat ko -
za tok meg lé tét kö ve tõ Tár su -
lá si Ta ná csi ülé sen ke rül
meg ho za tal ra.
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., mo ti vá ci ós le -
vél, az el fo ga dott pe da gó gi ai
prog ra mot ala pul ve võ szak -
mai prog ram, vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b. om.
(a sze mé lyes be szél ge tés 
so rán az ere di ok má nyok 
be mu ta tá sá val), nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá za tot 
a pá lyá za ti el já rás ban részt
ve võk tel jes kö rû en meg is -
mer he tik, nyi lat ko zat a va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sá nak 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:
(22/2012.), va la mint 
a be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„In téz mény ve ze tõ”, vagy
sze mé lye sen: Dr. Re ith Tek la 
Már ta, Ba ra nya me gye 
7960 Sellye, Dó zsa Gy. u. 1.
le het be nyúj ta ni.
f: Dr. Re ith Tek la Már ta
Tel: (73) 580-900 
(32-es mel lék)
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
www.sellye i kis ter seg.hu
2012. febr. 21.
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót a
www.sellye kis ter seg.hu
hon la pon sze rez het.
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Szent end re Vá ros 
Ön kor mány zat
2000 Szent end re,
Vá ros ház tér 3.

Temp lom dom bi 
Ál ta lá nos Is ko la
2000 Szent end re,
Al kot mány u. 12.

Lf.: az in téz mény za var ta -
lan mû kö dé sé nek, szín vo -
na las szak mai mun ká já nak
szer ve zé se, irá nyí tá sa, el -
len õr zé se, a mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa, az in -
téz mé nyi mun ka szak sze rû, 
gaz da sá gos, tör vé nyes biz -
to sí tá sa.

II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Gim ná zi um
2000 Szent end re,
Rákóczi u. 6.

Fel sõ fok szin tû 
pe da gó gi ai v.
és szak kép zett ség,
leg alább öt év szgy.
Elõny: azo nos fel té te lek -
kel ren del ke zõ pá lyá zók
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs gá val ren del ke zõ
pá lyá zó a 277/1997.
(XII.22.) Korm. ren de let
20. § (2) be kez dé se alap -
ján.

Egye te mi szin tû 
pe da gó gi ai v. 
és szak kép zett ség,
leg alább öt év szgy.,
Elõny: azo nos fel té te lek -
kel ren del ke zõ pá lyá zók
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs gá val ren del ke zõ 
pá lyá zó a 277/1997.
(XII.22.) Korm. ren de let
20. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pe hi: 2012. jú ni u si 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
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., b., szak mai ön., vpr. a
szak mai ok ta tá si-ne ve lé si
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket, nyi -
lat ko za tot, hogy a pá lyá za tot
a pá lyá za ti el já rás ban részt
ve võk meg is mer he tik.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban,
„In téz mény ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Dr. Di etz Fe renc 
Szent end re Vá ros 
Pol gár mes te re
2000 Szent end re,
Vá ros ház tér 3.
f: Schin ko vits La jos né
közoktatási referens
Tel: (26) 503-332

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

Ka pos vá ri Ko dály Zol tán
Köz pon ti Ál ta lá nos Is ko la
7400 Ka pos vár,
Fõ u. 40–44.

Tol ni La kó te le pi Tag is ko la
7400 Ka pos vár,
Szon di u. 3.

Lf.: az NKI hon lap ján
meg te kint he tõk.

Fõ is ko lai szin tû 
pe da gó gus v.,
pe da gó gus mun ka kör ben
el töl tött leg alább öt év
szgy.
Elõny: közok ta tás-ve ze tõi
v., köz ok ta tá si in téz mény -
ve ze tõi gyak. 

ÁEI: 2012. máj. 6.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, öt év 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.
Pbhi: 2012. márc. 6.
Pe hi: tag in téz mé nyi fó ru mok 
éle mé nye zé se, fenn tar tó val
tör té nõ egyez te tés után 
fõ igaz ga tói dön tés 2012.
május 3.
Il let mény, jut ta tás:
A vo nat ko zó jog sza bá lyok 
az irány adók.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si terv, b., mun kál ta tói,
köz al kal ma zot ti iga zo lás,
nyi lat ko zat a sze mé lyes ada -
tok pá lyá zat tal kap cso la tos
hoz zá fé ré sé rõl, om.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja:  két pél dány ban,
sze mé lye sen: 
Ró zsás né Oláh Gyön gyi
Ka pos vá ri Ko dály Zol tán
Köz pon ti Ál ta lá nos Is ko la
7400 Ka pos vár,
Fõ u. 44.
Pos tai úton a fen ti cím re.
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. febr. 6.

Má lyi Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3434 Má lyi,
Szé che nyi u. 4.

Má lyi Mó ra Fe renc ÁMK
Ál ta lá nos Is ko la és Kö zös -
sé gi Ház és Könyv tár 
Ál ta lá nos Is ko lai Egy ség 
és Kö zös sé gi Ház 
és Könyv tá ri Egy ség 
in téz mény ve ze tõ
Má lyi,
Mó ra Fe renc u. 1.

Lf.: az ön ál ló an mû kö dõ
több cé lú ön kor mány za ti
köz ok ta tá si in téz mény ve -
ze té se, az in téz mény re vo -
nat ko zó szak mai, fe le lõs
irá nyí tás, az in téz mény
szakszerû, törvényes
mûködtetése, munkáltatói
jogok gyakorlása.

Fõ is ko la, fõ is ko lai vagy
egye te mi szin tû pe da gó -
gus v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus szak vizs ga,
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., leg alább 
öt év fe let ti szak mai ta -
pasz ta lat, leg alább öt év
ve ze tõi gyak., va gyon nyi -
lat ko zat-té te li eljárás le -
foly ta tá sa, bün tet len
elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2015.
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. 15.
Pe hi: 2012. júl. 1.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé -
nyen be lü li vé le mé nye zést
kö ve tõ en az Ön kor mány zat
Kép vi se lõ Tes tü le te dönt.
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., om., b.
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: (540/2012)
és  „Pá lyá zat In téz mény ve ze -
tõi ál lás hely re” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
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Pc: Lá lyi Köz ség 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va tal
3434 Má lyi,
Szé che nyi u. 4.
f.: Dr. Zal ka di Ad ri enn
jegy zõ
Tel: (46) 529-050
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap
www.ma lyi.hu

Ve len ce Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2481 Ve len ce,
Tó part u. 26.

Hu mán Csa lád se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat
2481 Ve len ce,
Zárt u. 2.

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó
sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó alap el lá tá sok (csa -
lád se gí tés, há zi se gít ség -
nyúj tás, jel zõ rend sze res
há zi se gít ség nyúj tás, gyer -
mek jó lé ti szol gál ta tás, ját -
szó ház mû köd te tés) el lá tá -
sa a tár su lás ban részt ve võ
te le pü lé sek köz igaz ga tá si
te rü le tén és az in téz mény
irá nyí tá sa. Fo lya ma tos
kap cso lat tar tás a tár su lás -
ban részt ve võ te le pü lé sek
kép vi se lõ-tes tü le te i vel,
pol gár mes te re i vel 
és jegy zõ i vel. 
In téz mény ve ze tõi és mun -
kál ta tói jog kör gya kor lói
fel ada tok tel jes kö rû el lá tá -
sa, irá nyít ja és el len õr zi a
szak mai fel ada tok el lá tá sát, 
vég re haj tá sát, ko or di nál ja
az egyes szer ve ze ti egy sé -
gek kö zöt ti mun ka meg osz -
tást, gon dos ko dik a költ -
ség ve té si elõ irány za tok
jog sze rû és sza bály sze rû
fel hasz ná lá sá ról, el ké szí ti a 
ha tá lyos jog sza bá lyok ál tal 
elõ írt, az in téz mény mû kö -
dé sé hez szük sé ges do ku -
men tu mo kat (pl. SZMSZ,
há zi rend, egyéb sza bály za -
tok), va la mint gon dos ko dik

Ál ta lá nos fel té te lek:
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség,
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, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa,
„B” ka te gó ri ás jo go sít -
vánnyal és gép ko csi val
va ló ren del ke zés.
Szak mai fel té te lek:
Fõ is ko la, 1/2000. (I. 7.)
SZCSM ren de let 3. szá mú 
mel lék le té nek 5. pont já -
ban, va la mint a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 
2. szá mú mel lék le té ben
elõ írt fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett ség, és/vagy
egész ség ügyi vég zett ség -
gel, ren del ke zik a he lyi vi -
szo nyok ra, kö rül mé nyek re 
vo nat ko zó tény le ges 
is me ret tel.
Elv árt kom pe ten ci ák:
ki vá ló szin tû kom mu ni ká -
ci ós és kap cso lat te rem tõ
kész ség, pon tos, pre cíz
mun ka vég zés, szak mai 
el kö te le zett ség, nagy fo kú
mun ka bí rás, ki vá ló szin tû
együtt mû kö dõ ké pes ség.
Az 1/2000. (I.7.) SZCSM
ren de let 6. § (6) be kez dés
sze rin ti szo ci á lis 
szak vizs ga, ren del ke zik
mi ni mum öt év szak mai

ÁEI: azon nal.
A meg bí zás ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ját tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
A meg adott pá lyá za ti ha tár -
idõ a pá lya mun kák be ér ke zé -
si dá tu mát je len ti.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:  a be nyúj tá si
ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon
be lül a kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen na pi rend re ke rül nek, a 
pá lyá zók a tes tü le ti ülés idõ -
pont já ról írás ban ér te sül nek.
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 fej lesz tés re vo nat ko zó
el kép ze lé sek kel, om., b., 
jo go sít vány és a gép ko csi
for gal mi en ge dé lyé nek
má so la ta, nyi lat ko zat ar ra
vo nat ko zó an, 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 gyer me kek vé del mé -
rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról szó ló 1997. évi XXXI. tv. 
15. §-nak (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy nem áll
cse lek võ ké pes sé get 
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azok be tar tá sá ról. Az in téz -
mény ve ze tõ be szá mo lá si
kö te le zett ség gel tar to zik a
fenn tar tó fe lé. Az in téz -
mény el lá tá si te rü le te ki ter -
jed: Ve len ce, Ká pol nás -
nyék, Na dap, Páz mánd, 
Pá kozd, Ver eb, Su ko ró,
Lo vas be rény, Zi chy új fa lu
te le pü lé sek köz igaz ga tá si
te rü le té re.

gya kor lat tal a gyer mek vé -
de lem, a szo ci á lis el lá tás
te rü le tén, ren del ke zik mi -
ni mum öt év ve ze tõi gya -
kor lat tal a sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó alap el lá -
tá sok te rü le tén,
Fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok) is me re te.
Elõny: ren del ke zik 
pe da gó gus és/vagy egész -
ség ügyi vég zett ség gel,
ren del ke zik a he lyi vi szo -
nyok ra, kö rül mé nyek re
vo nat ko zó tény le ges 
is me ret tel.
Elv árt kom pe ten ci ák:
ki vá ló szin tû kom mu ni ká -
ci ós és kap cso lat te rem tõ
kész ség, pon tos, pre cíz
mun ka vég zés, szak mai 
el kö te le zett ség, nagy fo kú
mun ka bí rás, ki vá ló szintû
együttmûködõ képesség.

ki zá ró vagy kor lá to zó gond -
nok ság alatt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen, zárt 
bo rí ték ban, vagy pos tai úton
aján lott kül de mény ként, 
egy ere de ti és egy má so la ti
pél dány ban, „Hu mán In téz -
mény ve ze tõ Pá lyá zat” 
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Ve len ce Vá ros 
Pol gár mes te ré nek cí mez ve
2481 Ve len ce,
Tó part u. 26.
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ció a
www.ve len ce.hu hon la pon
sze rez he tõ.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes honlap:
2012. márc. 10.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

R. C. van Ca e ne gem

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

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 800 fo rint áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:
A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .................................................................................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK  
1867–2002

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

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

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

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

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

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

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

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

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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

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

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

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

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

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

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