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JOGSZABÁLYOK

A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a világ-
örökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) be-
kezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 16. §
tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tör-
vény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A 2009. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, az
Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kultu-
rális Szervezete Alkotmánya VII. cikkében foglalt célok
megvalósításával összefüggõ tanácsadói feladatokat az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) látja el.

(2) A Bizottság mûködtetéséért az EgYesült Nemzetek
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Al-
kotmányának kihirdetésérõl szóló 2009. évi XXXII. tör-
vény végrehajtásáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) felel.

2. §

(1) A Bizottság:
a) figyelemmel kíséri az Egyesült Nemzetek Nevelés-

ügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továb-
biakban: UNESCO) egyezményeinek hazai végre-
hajtását, részt vesz a programok, nemzetközi évek,
évtizedek megvalósításában;

b) kapcsolatot kezdeményez és tart fenn az UNESCO
nevelésüggyel, tudománnyal, kultúrával, a természe-
ti örökség védelmével, sporttal, az információhoz
való hozzáféréssel, továbbá a szabad véleménynyil-
vánítással kapcsolatos tevékenységében érdekelt
magyar központi államigazgatási szervekkel, intéz-
ményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel,
illetve más országoknak az UNESCO-val való együtt-
mûködésre kijelölt nemzeti testületeivel;

c) közremûködik az UNESCO tevékenységében és
programjaiban, ápolja és fejleszti a nemzetek közötti
együttmûködést, elõsegíti az UNESCO tevékenysé-
gi körét érintõ magyar eredmények hazai és külföldi
népszerûsítését;

d) az UNESCO tevékenységével kapcsolatos kérdé-
sekben javaslatokat tesz a Kormánynak;

e) elõsegíti és támogatja Magyarország képviselõinek
részvételét az UNESCO és testületei, valamint a Bi-
zottsággal együttmûködõ szervezetek hazai és
nemzetközi rendezvényein.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott fel-
adatait éves munkaterv alapján látja el.

3. §

A Bizottság tagjai: az elnök, a fõtitkár és a szakbizottsá-
gok tagjai.

4. §

A Bizottság testületei: a Közgyûlés, az Elnökség és
a szakbizottságok.

5. §

(1) A Bizottság legfõbb szerve a Közgyûlés, amely
munkáját az ügyrend alapján végzi. Ülésein részt vesznek
a Bizottság tagjai.

(2) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább
egyszer Közgyûlést tart.

(3) A Közgyûlés
a) a fõtitkár elõterjesztése alapján dönt ügyrendjének

elfogadásáról, módosításáról, a Bizottság éves mun-
katervének és költségvetésének jóváhagyásáról;

b) a fõtitkár elõterjesztése alapján dönt az elõzõ évre
vonatkozó költségvetés, valamint a szakbizottságok
tevékenységére vonatkozó éves beszámolók
elfogadásáról;

c) évente beszámol a Kormánynak a Bizottság éves te-
vékenységérõl,

(4) A Közgyûlést a napirend megjelölésével a Bizott-
ság elnöke hívja össze.

(5) A Közgyûlés akkor határozatképes, ha tagjainak
legalább a fele jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza
meg. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

6. §

(1) Az Elnökség tagjai a Bizottság elnöke, fõtitkára és
a szakbizottságok elnökei.

(2) Az Elnökség a Közgyûlések közötti idõszakban
a 2. § (1) bekezdés b) pontjának tekintetében jelentkezõ
ügyekben javaslatot tesz a miniszternek.

7. §

(1) A Bizottságot az elnök képviseli.
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(2) Az elnököt – az UNESCO általános tevékenysé-
ge és programjai figyelembevételével – a miniszter, az
MTA elnökével egyetértésben, kéri fel négyéves
idõtartamra.

(3) Az elnök feladata a Közgyûlés üléseinek összehívá-
sa, valamint kapcsolattartás az Elnökséggel, a szakbizott-
ságok elnökeivel és a fõtitkárral.

8. §

A Fõtitkárság a miniszter által vezetett minisztérium
szervezeti egysége, amelyet a fõtitkár vezet.

9. §

(1) A fõtitkárt a miniszter nevezi ki.
(2) A fõtitkár feladata:
a) a Fõtitkárság irányítása és munkájának koordinálá-

sa;
b) a Bizottság mûködése érdekében szükséges szerve-

zési és hivatali teendõk ellátása;
c) a Közgyûlés és az elnök tevékenységéhez kapcsoló-

dó titkársági feladatok ellátása;
d) a szakbizottságokkal, a külpolitikáért felelõs mi-

niszter által vezetett minisztériummal, Magyaror-
szág Állandó UNESCO Képviseletével és az
UNESCO párizsi titkárságával való kapcsolattartás;

e) az UNESCO Általános Konferenciájára való felké-
szülésnek, az ott elfogadott program és költségvetés-
bõl eredõ feladatok hazai végrehajtásának, valamint
az UNESCO testületeibe történõ szakmai jelölések-
nek a koordinációja;

f) elõterjesztés készítése a Közgyûlés részére a Bizott-
ság ügyrendjének, éves munkatervének és költség-
vetésének tárgyában, a szakbizottságokkal együtt-
mûködve;

g) beszámoló készítése a Közgyûlés részére a Bizott-
ság és a Fõtitkárság éves tevékenységérõl, a szakbi-
zottságok éves beszámolója alapján;

10. §

A Közgyûlés és a szakbizottságok ügyrendjét, valamint
a Közgyûlés tagjainak névsorát, továbbá a Közgyûlés és
a szakbizottságok üléseirõl készült emlékeztetõket a Bi-
zottság honlapján közzé kell tenni.

11. §

(1) A Bizottságon belül az alábbi szakbizottságok mû-
ködnek:

a) Nevelésügyi Szakbizottság;
b) Természettudományi Szakbizottság;
c) Társadalomtudományi Szakbizottság;
d) Kulturális Szakbizottság;
e) Kommunikációs és Információs Szakbizottság;
f) Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság, vala-

mint
g) Világörökség Szakbizottság.
(2) A Világörökség Szakbizottság a világörökségrõl

szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.)
6. §-a szerinti javaslattevõ, véleményezõ és döntés-elõké-
szítõ testület.

12. §

(1) A szakbizottságok összetételét – a (2)–(3) bekezdés
alkalmazásával – a melléklet határozza meg.

(2) A Világörökség Szakbizottságba a Vötv. 6. §
a) pontja alapján a melléklet 8.1. pontjában meghatározott
miniszterek delegálnak tagot.

(3) A Világörökség Szakbizottságba a melléklet
8.2. pontjában meghatározott szervezetek delegálhatnak
meghívottat.

(4) A szakbizottságok elnökeit a miniszter az MTA el-
nökével egyetértésében kéri fel négyéves idõtartamra.

(5) A szakbizottság:
a) közremûködik az UNESCO-egyezményekben fog-

lalt kötelezettségek munkaterv szerint történõ
végrehajtásában;

b) közremûködik a fõbb UNESCO-programok hazai
megvalósításában;

c) az UNESCO szakterületein jelentkezõ nemzetközi
és hazai aktualitásokról folyamatos információgyûj-
tést, archiválást, valamint ezekrõl folyamatos kezde-
ményezõ tájékoztatást végez az oktatás-nevelésügy
kormányzati, szakmai és civil szereplõi felé;

d) elfogadja ügyrendjét;
e) a Bizottság munkatervére vonatkozó javaslatokat

fogalmaz meg;
f) ellátja az UNESCO-egyezményekbõl eredõ hazai és

külföldi feladatokat;
g) a párizsi UNESCO-központ és más tagállamok szá-

mára készítendõ anyagok (beszámolók, tájékoztatá-
sok) tervezetét elkészíti, ezeket szükség esetén véle-
ményezésre, kiegészítésre bocsátja, valamint

h) a szakbizottság tevékenységérõl beszámolót készít
a fõtitkár részére.

(6) A Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság a Bi-
zottság munkatervében foglaltaknak megfelelõen az
(5) bekezdésben foglaltakon túl:

a) javaslatokat tesz és ajánlásokat fogalmaz meg a kul-
túráért felelõs miniszter részére
aa) a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdetett,

a szellemi kulturális örökség megõrzésérõl
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szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján
elfogadott UNESCO Egyezmény (a továbbiak-
ban: Egyezmény) 11. cikkének megfelelõen
a helyi közösségek által felterjesztett szellemi
kulturális örökségi elemek felvételére a szellemi
kulturális örökség nemzeti jegyzékébe, a Bizott-
ság által jóváhagyott kritériumrendszernek
megfelelõ jelölések alapján

ab) arra vonatkozóan, hogy a kultúráért felelõs mi-
niszter a nemzeti jegyzék mely elemeit jelölje az
emberiség szellemi kulturális örökségének rep-
rezentatív listájára,

ac) arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben a kultú-
ráért felelõs miniszter mely elemet jelölje a sür-
gõs védelmet igénylõ szellemi kulturális
örökség listájára,

ad) arra vonatkozóan, hogy a kultúráért felelõs mi-
niszter mely az Egyezmény elveit és céljait leg-
jobban tükrözõ, a szellemi kulturális örökség vé-
delmét célzó programokat, projekteket és tevé-
kenységeket jelölje kiválasztásra és terjesztésre
a szellemi kulturális örökség védelmével
foglalkozó kormányközi bizottság részére.

ae) a nemzeti jegyzéken és a nemzetközi listá-
kon nyilvántartott magyar szellemi kulturális
örökség elemek fenntartható megõrzésérõl,
méltó hasznosításáról és társadalmi tudatosí-
tásáról,

af) annak érdekében, hogy Magyarországon az em-
beriség szellemi kulturális örökségének megõr-
zése – az épített és a természeti örökséghez ha-
sonlóan – széles körben elfogadott és elismert
eszmévé váljék, (nemzeti és regionális stratégiai
és cselekvési programok kezdeményezése),

ag) az Egyezményt megvalósító programok és okta-
tási projektek kidolgozása érdekében,

ah) a határon túli magyar közösségek szellemi kul-
turális örökségével kapcsolatos együttmûködést
elõsegítõ stratégiáról és programokról;

b) elõkészíti az idõszaki jelentést az Egyezmény hazai
végrehajtásáról a szellemi kulturális örökség védel-
mével foglalkozó kormányközi bizottság részére.

(7) A Világörökség Szakbizottság a Bizottság munka-
tervében foglaltaknak megfelelõen az (5) bekezdésben
foglaltakon túl:

a) segíti a kultúráért felelõs minisztert a világörökségi
kezelési tervek elõkészítésében és felülvizsgálatá-
ban;

b) véleményt ad a kultúráért felelõs miniszternek a vi-
lágörökségi gondnokságok kiválasztása során;

c) elõkészíti a kultúráért felelõs miniszter éves jelenté-
sét a Kormány, négyéves beszámolóját az Ország-
gyûlés részére, és továbbítja a tervezeteket a kultúrá-
ért felelõs miniszter részére;

d) elõkészíti a kultúráért felelõs miniszternek a világ-
örökségi helyszín állapotáról szóló részletes állapot-
jelentését az UNESCO Világörökség Bizottsága ré-
szére, valamint az állapotjelentés bizottsági elfoga-
dása után a bizottsági ajánlások végrehajtásáról ké-
szült jelentését az UNESCO Világörökség Bizottsá-
ga részére, és továbbítja a tervezeteket a kultúráért
felelõs miniszter részére;

e) véleményezi a világörökségi gondnokság által a kul-
túráért felelõs miniszter részére a világörökségi hely-
színrõl készített éves beszámolót, az esetenkénti
megõrzési állapotjelentést, valamint a világörökségi
elõírások szerinti elõzetes bejelentéseket az olyan
beavatkozásokról, melyek hatással lehetnek
a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes
értékére;

f) javaslatot tesz a kultúráért felelõs miniszternek a vi-
lágörökségi területet érintõ változások – így különö-
sen a világörökségi terület határának, a világöröksé-
gi helyszín elnevezésének, illetve a kiemelkedõ
egyetemes értékének megváltoztatása – miatt
szükséges intézkedések meghozatalára;

g) véleményével segíti a kultúráért felelõs minisztert
a világörökségi várományos helyszínek kiválasztá-
sára, azok Világörökségi Várományos Helyszínek
Jegyzékébe történõ felvételére, valamint az abban
történõ nyilvántartása indokoltságának
felülvizsgálatára irányuló eljárásban;

h) javaslatot tesz a kultúráért felelõs miniszternek a ki-
emelkedõ egyetemes (kulturális örökségi, illetve ter-
mészeti) értéket hordozó örökség megismerését, fej-
lesztését és bemutatását elõsegítõ – köztük oktatási,
képzési, ismeretterjesztõ – programokra és azok
végrehajtására;

i) együttmûködik a feladatai ellátása során az állami és
önkormányzati szervekkel, egyházakkal, társadalmi
és egyéb szervezetekkel, természetes személyekkel;

j) közremûködik a kultúráért felelõs miniszter világ-
örökségi helyszínekkel – különösen a határon át-
nyúló közös világörökségi helyszínekkel – kapcsola-
tos nemzetközi együttmûködési kötelezettségeinek
teljesítésében, valamint

k) a kultúráért felelõs miniszter kérelmére bármely
egyéb az 1985. évi 21. törvényerejû rendelettel kihir-
detett, a világ kulturális és természeti örökségének
védelmérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási,
Tudományos és Kulturális Szervezete Általános
Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. no-
vember 16-án elfogadott egyezmény végrehajtásá-
ból eredõ kötelezettség tárgyában szakmai
véleményt ad.

(8) A szakbizottság szükség szerint, de legalább évente
kétszer ülésezik.

(9) A szakbizottság ülésein a fõtitkár állandó meghí-
vottként vesz részt.
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(10) A szakbizottság titkársági feladatainak ellátásáért
a mellékletben az adott szakbizottság szerint meghatározott
feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter, a Szellemi
Kulturális Örökség Szakbizottság és a Világörökség Szak-
bizottság esetében a kultúráért felelõs miniszter felel.

13. §

A Bizottság elnöke a szakbizottság elnökének javaslatá-
ra eseti feladat elvégzésére a szakbizottságok tagjaiból és
külsõs szakértõkbõl munkacsoportot hozhat létre.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

15. §

Hatályát veszti a Magyar UNESCO Bizottságról szóló
70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet.

16. §

Hatályát veszti a Világörökség Magyar Nemzeti Bizott-
ságáról szóló 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet, valamint
a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága megszüntetésé-
rõl szóló 6/2006. (VIII. 28.) OKM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelethez

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága

1. A 2–8. pontokban meghatározott valamennyi szakbizottság:
1.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagja:

a) a Bizottság elnöke,
b) a Bizottság fõtitkára;

1.2. állandó, tanácskozási joggal rendelkezõ meghívottat delegálhat:
a) a külpolitikáért felelõs miniszter (1 fõ),
b) a Magyar ENSZ Társaság (1 fõ),
c) az alapvetõ jogok biztosa (1 fõ);

2. Nevelésügyi Szakbizottság:
2.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fõ),
b) az oktatásért felelõs miniszter (1 fõ),
c) az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége (1 fõ),
d) a Gimnáziumok Országos Szövetsége (1 fõ),
e) a Magyar Nevelõk és Tanárok Egyesülete (1 fõ),
f) a Magyar Pedagógus Szövetség (1 fõ),
g) a Magyar Rektori Konferencia (1 fõ),
h) az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (1 fõ),
i) az Oktatási Hivatal – Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (1 fõ),
j) az Országgyûlés oktatásért felelõs bizottságának elnöke (1 fõ);

3. Természettudományi Szakbizottság:
3.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (2 fõ)
b) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter (1 fõ)
c) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium környezet- és természetvédelemért fele-

lõs szervezeti egysége (2 fõ),
d) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (1 fõ),
e) az Országos Meteorológiai Szolgálat (1 fõ),
f) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vízügyért felelõs szervezeti egysége (1 fõ),
g) a Nemzeti Környezetügyi Intézet (1 fõ),
h) az Országgyûlés fenntartható fejlõdésért felelõs bizottságának elnöke (1 fõ);
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4. Társadalomtudományi Szakbizottság:
4.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fõ)
b) az oktatásért felelõs miniszter (1 fõ)
c) az Eötvös Loránd Tudományegyetem (1 fõ),
d) a Károli Gáspár Református Egyetem (1 fõ),
e) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (1 fõ),
f) a Nyíregyházi Fõiskola (1 fõ),
g) az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (1 fõ),
h) a Professzorok Batthyányi Köre (1 fõ),
i) a Magyar Olimpiai Bizottság (1 fõ),
j) az Országgyûlés szociális ügyekért felelõs bizottságának elnöke (1 fõ);

5. Kulturális Szakbizottság:
5.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fõ),
b) a Magyar Mûvészeti Akadémia (1 fõ),
c) a kultúráért felelõs miniszter (1 fõ),
d) a Hagyományok Háza (1 fõ),
e) az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága (1 fõ),
f) a Kulturális Koalíció a Sokszínûségért (1 fõ),
g) a Magyar Nemzeti Múzeum (1 fõ),
h) a Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat (1 fõ),
i) az Országgyûlés kultúráért felelõs bizottságának elnöke (1 fõ);

6. Kommunikációs és Információs Szakbizottság:
6.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fõ)
b) a kultúráért felelõs miniszter (1 fõ)
c) a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (1 fõ),
d) a Magyar Levéltárosok Egyesülete (1 fõ),
e) a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (1 fõ),
f) a Magyar Országos Levéltár (1 fõ),
g) a Magyar Tudománytörténeti Intézet (1 fõ),
h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1 fõ),
i) az Országos Széchényi Könyvtár (1 fõ),
j) az Országgyûlés infokommunikációért és sajtóért felelõs bizottságának elnöke (1 fõ);

7. Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság
7.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a kultúráért felelõs miniszter (2 fõ),
b) a külpolitikáért felelõs miniszter (1 fõ),
c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (1 fõ),
d) a Magyar Tudományos Akadémia (2 fõ),
e) a Magyar Mûvészeti Akadémia (2 fõ),
f) a Hagyományok Háza (1 fõ),
g) a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus (1 fõ),
h) a Néprajzi Múzeum (1 fõ),
i) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (1 fõ),
j) az Európai Folklór Központért Egyesület (1 fõ),
k) a Magyarországi Tájházak Szövetsége (1 fõ),
l) a MANÉTA (Magyar Népmûvészeti Tanács) (1 fõ),
m) a Magyar Rektori Konferencia (2 fõ),
n) a Megyei Múzeumok Igazgatóságának Szövetsége (1 fõ),
o) az Országgyûlés kultúráért felelõs bizottságának elnöke (1 fõ);



A Kormány 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelete
a felsõoktatási minõségértékelés és -fejlesztés egyes

kérdéseirõl

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekez-
désében foglalt feladatkörében eljárva, a következõket
rendeli el:

I. FEJEZET
A FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGÉRTÉKELÉS,

-FEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS KERETEI

1. Általános rendelkezések

1. §

A felsõoktatási intézményekben folyó képzés, tudomá-
nyos kutatás, valamint mûvészeti alkotótevékenység mi-
nõségértékelésére, a felsõoktatás fejlesztésével kapcsola-
tos döntés-elõkészítõ tevékenységre – ha jogszabály elté-
rõen nem rendelkezik – az e rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

2. §

(1) A felsõoktatási képzés, tudományos kutatás, mûvé-
szeti alkotótevékenység mint felsõoktatási alaptevékeny-
ség minõségének biztosítása – a nemzeti felsõoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)
meghatározott keretek között – elsõdlegesen a felsõoktatá-
si intézmény feladata és felelõssége.

(2) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
(a továbbiakban: MAB) mint szakértõ testület az Európai
Felsõoktatási Minõségbiztosítási Szövetség (European
Association for Quality Assurance in Higher Education)
által elfogadott „A felsõoktatás minõségbiztosításának
európai sztenderdjei és irányelvei”-vel összhangban foly-
tatja tevékenységét.

3. §

A Felsõoktatási Tervezési Testület (a továbbiakban:
FTT) az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) felsõoktatás fejlesztési kérdésekben köz-
remûködõ véleményezõ és javaslattevõ szakértõ testü-
lete.
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7.2. állandó, tanácskozási joggal rendelkezõ meghívottat delegálhat:
a) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter (1 fõ),
b) a turizmusért felelõs miniszter (1 fõ),
c) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszter (1 fõ),
d) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter (1 fõ);

8. Világörökség Szakbizottság
8.1. állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagot delegál:

a) a kultúráért felelõs miniszter (2 fõ),
b) az oktatásért felelõs miniszter (1 fõ),
c) a természetvédelemért felelõs miniszter (2 fõ),
d) az agrárpolitikáért felelõs miniszter (1 fõ),
e) az építésügyért felelõs miniszter (1 fõ),
f) a területrendezésért felelõs miniszter (1 fõ),
g) a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter (1 fõ),
h) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (1 fõ),
i) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter (1 fõ),
j) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter (1 fõ),
k) a turizmusért felelõs miniszter (1 fõ),
l) a külpolitikáért felelõs miniszter (1 fõ),
m) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter (1 fõ),
n) a kisebbségpolitikáért felelõs miniszter (1 fõ), valamint
o) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszter (1 fõ);

8.2. állandó, tanácskozási joggal rendelkezõ meghívottat delegálhat:
a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fõ),
b) a Magyar Mûvészeti Akadémia (1 fõ),
c) a Magyar Építészek Szövetsége (1 fõ),
d) a Magyar Építész Kamara (1 fõ).



2. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
jogállása, szervezete

4. §

(1) A MAB jogi személyiséggel rendelkezõ, független,
országos szakértõi feladatokat ellátó és a közhasznúsági
nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezet.

(2) A MAB mûködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet
a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) költségvetésében elkülönítetten kell meg-
tervezni. A MAB költségvetése felett a rendelkezési jog a
MAB elnökét illeti meg.

(3) A MAB feladatainak ellátásában, gazdálkodásában
nem utasítható. A MAB szervezetét, mûködését úgy kell
kialakítani, hogy az a gazdálkodási hatékonyságot, az in-
dokolatlan szervezeti párhuzamosságok elkerülését szol-
gálja.

(4) A MAB mûködésével, szervezetével kapcsolatos
szabályokat a MAB a testületi tagjai kétharmadának sza-
vazatával elfogadott és a miniszter által jóváhagyott szer-
vezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. A miniszter a
szervezeti és mûködési szabályzat jóváhagyását csak ak-
kor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A MAB szerve-
zeti és mûködési szabályzatát a miniszter a minisztérium
hivatalos lapjában is közzéteszi.

(5) A MAB székhelye Budapest, képviseletére az elnök
jogosult.

5. §

(1) A MAB mûködésére és gazdálkodási rendjére az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény
szabályai irányadók.

(2) A MAB minõségellenõrzési és minõségértékelési
feladatait a következõ közhasznú tevékenységek vonatko-
zásában látja el: tudományos tevékenység, kutatás, neve-
lés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kultu-
rális tevékenység.

(3) A MAB gazdálkodásának alapjául az Nftv. 84. §
(2) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott jogcímen
biztosított támogatások összegére tekintettel a miniszter
által megállapított – a MAB jogszerû mûködését bizto-
sító – támogatás szolgál, amelyen kívül a MAB-nak egyéb
bevételei is lehetnek.

(4) A MAB tevékenységének és gazdálkodásának leg-
fontosabb adatait a minisztérium hivatalos lapjában évente
közzéteszi.

6. §

(1) A MAB Testületbõl és a Testület mellett mûködõ
Titkárságból, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló törvény szabályai szerint mûködõ, a
MAB Testületétõl és Titkárságától elkülönült Felügyelõ
Bizottságból áll.

(2) A MAB elnöke a MAB Testületének az elnöke.
(3) A MAB bizottságokat hozhat létre és szakértõket ve-

het igénybe.
(4) A MAB Testülete mellett mûködõ Titkárság látja el

a MAB adminisztratív, jogi és szervezési, valamint pénz-
ügyi feladatait.

(5) A MAB Titkársága a fõtitkár irányításával látja el
feladatait. A fõtitkár felel a MAB Testülete és elnöke által
megjelölt titkársági feladatok megszervezéséért.

3. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
testületi mûködésére vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az Nftv. 71. §-a szerint delegált személyekre vonat-
kozó javaslatot a miniszter – a delegálástól számított – har-
minc napon belül felterjeszti a miniszterelnöknek. A mi-
niszter a felterjesztésben a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnökével egyeztetett javaslatot tesz a MAB tagjai kö-
zül az elnök személyére és annak kinevezésére.

(2) Ha az Nftv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott
ok miatt a testületi tagsággal való összeférhetetlenség áll
fenn, a miniszter a felterjesztést, a miniszterelnök a megbí-
zást megtagadja.

8. §

(1) Ha a tagot jogerõsen végrehajtható szabadságvesz-
tésre ítélik, vagy a tagság ideje alatt keletkezett, a tagság-
gal összeférhetetlen okot, tényt a tag nem szünteti meg, az
arra alapul szolgáló ok észlelését követõen a miniszter
vagy a MAB elnöke kezdeményezi a tag felmentését.

(2) Ha a MAB elnöke az (1) bekezdés szerinti kötele-
zettségét elmulasztja, vagy a felmentés kezdeményezése a
MAB elnökével kapcsolatban merül fel, a Felügyelõ Bi-
zottság elnöke vagy bármely tag kezdeményezheti a fel-
mentést.

(3) A MAB elnöke a jelenlévõ testületi tagok kétharma-
dának szavazatával kezdeményezi a tag felmentését abban
az esetben is, ha a MAB Testületének megítélése szerint a
tag elfogult, vagy a kezdeményezést megelõzõ egy éven
belül az ülések több mint felén nem jelenik meg.

9. §

A MAB testületi tagság megszûnik:
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
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c) a tag írásos lemondásával,
d) felmentésének kezdeményezése esetén, ha – a mi-

niszter javaslatára – a miniszterelnök a tag megbíza-
tását visszavonja.

10. §

(1) A tagság megszûnése esetén – a 8. § a) pontja kivéte-
lével – a delegáló testület, szervezet az eredeti tag megbí-
zatásából hátralévõ idõtartamra új tagot delegál.

(2) A 8. § c) pontja szerinti megszûnési okok bekövetke-
zése és a megbízatás visszavonása közötti idõszakban a ta-
got nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, valamint
nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.

11. §

(1) A tag felmentését a delegáló testület, szervezet is
kezdeményezheti.

(2) A testületi tagság nem függeszthetõ fel és nem szü-
neteltethetõ.

12. §

(1) A MAB elnökét, a MAB Testületének tagjait és
tisztségviselõit tiszteletdíj illeti meg.

(2) Az elnök, a szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott tisztségviselõ és a tag tiszteletdíját a mi-
niszter állapítja meg.

(3) A szakértõk díjazásáról a MAB szervezeti és mûkö-
dési szabályzata rendelkezik.

(4) A MAB Felügyelõ Bizottsága vezetõjét és tagjait
félévente a MAB Testület tagjának havi tiszteletdíjával
azonos összegû tiszteletdíj illeti meg.

13. §

(1) A MAB elnöke – valamint az e tisztségre javasolt
személy – amennyiben egyidejûleg más közhasznú szerve-
zetnél is betölt vezetõ tisztséget, errõl köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni.

(2) Nem lehet a MAB elnöke, aki a jelölésének idõpont-
ját megelõzõ két éven belül megszûnt olyan közhasznú
szervezetnél töltött be a megszûnést megelõzõ két éven be-
lül legalább egy évig vezetõ tisztséget, amely az adózás
rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlí-
tette ki.

(3) Amennyiben a MAB elnöke e megbízatásával össze-
függésben – a MAB Testületének megítélése szerint – jog-
szabályba ütközõ cselekményt vagy mulasztást követ el, a

MAB Testülete a miniszternek az elnök megbízásának
visszavonására tesz javaslatot. A MAB Testületének állás-
foglalását a visszavonásról a MAB Testületének bármely
tagja, vagy a Felügyelõ Bizottság írásos indoklással kez-
deményezheti. A visszavonási javaslatot a MAB Testülete
a tagok legalább kétharmados jelenléte mellett a tagok
többségének támogatásával teszi meg. Az elnök megbízá-
sának visszavonására a megbízással azonos rendben kerül
sor.

14. §

(1) A MAB Testületének ülései nyilvánosak, kivéve, ha
azt törvény kizárja. A személyiségi jogok védelmére hivat-
kozva a Testület egyes napirendi pontok zárt tárgyalásáról
dönthet jelenlévõ tagjainak kétharmados többségével.

(2) A MAB Testületének ülésén minden tag rendelkezik
szavazati joggal, és minden szavazat egyenlõ súlyú, de
szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A sza-
vazati jog és a tagsággal összefüggõ egyéb jogok nem ru-
házhatók át.

(3) A MAB Testülete üléseit – az alakuló ülés kivételé-
vel – a MAB elnöke, akadályoztatása esetén az általa kije-
lölt tag hívja össze. A napirend tervezetét tartalmazó írás-
beli meghívót a tagok részére legkésõbb az ülést megelõzõ
nyolcadik napon meg kell küldeni.

(4) A MAB Testülete üléseit – az alakuló ülés kivételé-
vel – az elnök, vagy akadályoztatása esetén a szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott más tag vezeti.

4. A Felsõoktatási Tervezési Testület

15. §

Az FTT tizenegy tagú testület. Egy-egy tagot delegál a
miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért, a vidékfejlesztésért,
a közigazgatás-fejlesztésért, a fejlesztéspolitikáért felelõs
miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar
Rektori Konferencia, Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciája, kettõ tagot a gazdasági kamarák és egy
tagot az egészségügyi kamarák.

16. §

(1) Az FTT tagjait, elnökét a miniszterelnök három évre
bízza meg. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítha-
tó. A tagok és az elnök személyére a miniszter tesz javasla-
tot.

(2) Az FTT mûködését az általa elfogadott és a minisz-
ter által jóváhagyott ügyrend alapján folytatja.
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(3) Az FTT mûködésének feltételeit a miniszter által ki-
jelölt szervezet biztosítja.

(4) Az FTT elnökének, tagjainak névsorát Magyaror-
szág – valamint a minisztérium – hivatalos lapjában, to-
vábbá a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

17. §

(1) Az FTT tagság megszûnik
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag írásos lemondásával,
d) visszahívásának kezdeményezése esetén, ha a mi-

niszterelnök – a miniszter javaslatára – a megbízást
visszavonja.

(2) Visszahívásra a delegáló jogosult.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megszûnési okok

bekövetkezése és a megbízatás visszavonása közötti idõ-
szakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettsé-
gek, valamint nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosult-
ságokat.

18. §

(1) Az FTT ellátja az Nftv. 46. § (5) bekezdésben meg-
határozott feladatát.

(2) Az FTT az (1) bekezdésben meghatározott feladatai
mellett

a) szakértõi tevékenysége keretében felméri a felsõokta-
tással, a felsõoktatási képzéssel kapcsolatos társadal-
mi, gazdasági és munkaerõ-piaci igényeket és szük-
ségleteket,

b) elõrejelzést készít és annak alapján javaslatot tesz
szakpolitikai és felsõoktatás-fejlesztési kérdésekben,

c) a miniszter felkérésére
ca) egyedi szakértõi véleményt ad,
cb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elem-

zéseket készít, kutatást végez.

II. FEJEZET
ELJÁRÁSREND

5. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
tevékenységével kapcsolatos általános eljárási

kérdések

19. §

(1) A MAB-nak döntés-elõkészítõ és döntéshozatali te-
vékenységei minden szintjén biztosítania kell az elfogulat-
lan, pártatlan, objektív szempontokon alapuló szakmai ál-
láspont kialakításának feltételeit.

(2) A bírálati szempontrendszer az Nftv. 70. § (1) bekez-
désében a MAB számára elõírt feladatok megvalósítását
szolgálja.

20. §

A MAB-ot a szakvélemény elkészítéséért a felsõoktatá-
si hatósági eljárási díjakról szóló rendeletben meghatáro-
zott mértékû díjazás illeti meg.

21. §

(1) A MAB elnökének, tagjainak névsorát Magyaror-
szág – valamint a minisztérium – hivatalos lapjában, to-
vábbá a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(2) A MAB bírálati szempontrendszerét honlapján, va-
lamint a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

6. Szakértõi tevékenység mûködési engedélyezési,
képzés-engedélyezési, doktori iskola létesítési

eljárásban

22. §

(1) A MAB az Oktatási Hivatal részére szakvéleményt
készít a felsõoktatási intézmény mûködésének engedélye-
zésére, valamint mûködési engedélyének felülvizsgálatára
irányuló eljárásban. A szakvélemény elkészítésének határ-
ideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan
nappal meghosszabbíthat.

(2) A MAB az Oktatási Hivatal részére szakvéleményt
készít a felsõoktatási intézmény alap- és mesterképzés en-
gedélyezésére, ellenõrzésére (felfüggesztésére) irányuló
eljárásában. A MAB a szakvéleményében javaslatot tehet
arra, hogy a felsõoktatási intézmény a képzés határozott
ideig történõ folytatására kapjon engedélyt. A szakvéle-
mény elkészítésének határideje hatvan nap, amelyet az
Oktatási Hivatal harminc nappal meghosszabbíthat.

(3) A MAB az Oktatási Hivatal részére szakvéleményt
készít a doktori iskola létesítésére, megszûnésére irányuló
eljárásban. A szakvélemény elkészítésének határideje ki-
lencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal
meghosszabbíthat.

23. §

(1) A MAB az Oktatási Hivatal részére – tudományos és
ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében
– szakvéleményt készít a felsõoktatási intézmény alapító
okiratában szereplõ adatok változásaival kapcsolatos eljá-
rásában. A szakvélemény elkészítésének határideje har-
minc nap, amelyet az Oktatási Hivatal harminc nappal
meghosszabbíthat.
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(2) A MAB az Oktatási Hivatal részére szakvéleményt
készít a külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi
mûködésének engedélyezésével kapcsolatban. A szakvé-
lemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet
az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat.

24. §

(1) A MAB a 22–23. §-ban meghatározott szakvéle-
mény elkészítéséhez szükséges intézményi dokumentu-
mokat bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti.

(2) A MAB a 22–23. §-ban meghatározott szakvé-
lemény elkészítése során azt vizsgálja, hogy bírálati
szempontrendszerében meghatározott feltételeknek a
felsõoktatási intézmény, képzés és doktori iskola meg-
felel-e.

7. Egyéb szakértõi tevékenység

25. §

A MAB az Nftv. 69. §-a alapján a felsõoktatási intéz-
mény, vagy a miniszter részére szakértõi véleményt készít
az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kap-
csolatban. A szakértõi vélemény és az újabb szakértõi vé-
lemény elkészítésének határideje hatvan nap.

26. §

A MAB
a) a miniszter és az Oktatási Hivatal felkérésére a felsõ-

oktatási képzés és a felsõoktatási intézmények fej-
lesztésével kapcsolatban értékelést, jelentést készít,
minõségfejlesztési kérdésekben mûködik közre,

b) a felsõoktatási intézmény felkérésére a felsõoktatási
intézményrõl minõségbiztosítási rendszerérõl érté-
kelést készít.

8. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
újabb szakértõi véleményének, szakvéleményének

kialakítása

27. §

A MAB a szervezeti és mûködési szabályzatában
meghatározott módon gondoskodik arról, hogy ameny-
nyiben részérõl azonos tárgyban, vagy ugyanazon sze-
mély tekintetében egy eljárás keretében újabb szakér-
tõi vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges, az
elfogulatlan, pártatlan és objektív szempontokon ala-
puljon.

28. §

(1) Az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásá-
val kapcsolatos eljárásban a szakértõi véleményt a MAB
Testület fogadja el.

(2) Ha a miniszter az egyetemi tanári cím adományozá-
sával kapcsolatban újabb szakértõi vélemény kialakítása
céljából keresi meg a MAB-ot, az újabb szakértõi véle-
ményt a 27. §-ban foglaltakra tekintettel kell kialakítani.

9. A MAB Felügyelõ Bizottsága

29. §

(1) A MAB Felügyelõ Bizottsága három tagból áll, aki-
ket a miniszter nevez ki hatéves idõtartamra. A megbízás
meghosszabbítható. A tagok közül egy személyre a Ma-
gyar Rektori Konferencia, egy személyre a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke tesz javaslatot. A MAB Testüle-
tének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a
MAB Felügyelõ Bizottságának tagjaira is vonatkoznak.

(2) A MAB Felügyelõ Bizottsága ügyrendjét maga álla-
pítja meg, munkáját a MAB Titkársága segíti. A MAB Fel-
ügyelõ Bizottsága vezetõjét maga választja.

(3) A MAB Felügyelõ Bizottsága ellenõrzi a MAB mû-
ködését és gazdálkodását. Ennek során a MAB elnökétõl
jelentést, a MAB Titkársága munkavállalóitól pedig tájé-
koztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a MAB
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Hatályba léptetõ rendelkezések

30. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–6., 8–12. §, 13. § (3) bekezdés, 14. §
(1)–(2) bekezdés, 16. § (2)–(4) bekezdés, 17. §, 18. § (2)
bekezdés, 19–29., 32–33. § és 34. § (2) bekezdés 2012.
március 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § (1) bekezdés 2012. szeptember 1-jén lép ha-
tályba.

10. Átmeneti rendelkezések

31. §

(1) E rendeletnek a 7. § (1) bekezdésében, 14. §
(3)–(4) bekezdésében foglaltakat az Nftv. 116. § (1) be-
kezdésében meghatározott elsõ alkalommal történõ dele-
gálás során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mi-

7. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 877



niszter a delegált személyeket – a 7. § (2) bekezdésben és
13. § (2) bekezdésben foglaltak vizsgálatát, az elnök sze-
mélyével kapcsolatos egyeztetés lefolytatását követõen –
haladéktalanul terjeszti fel a miniszterelnöknek, az alakuló
ülésre szóló meghívás során a 14. § (3) bekezdésében írt
határidõt nem kell megtartani.

(2) A MAB 2012. május 1-jéig készíti el és küldi meg a
miniszternek szervezeti és mûködési szabályzatát.

32. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folya-
matban lévõ ügyek, és a hatályba lépését követõen megis-
mételt eljárások tekintetében is kell alkalmazni.

(2) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
alapján létrehozott MAB elõtt indult és 2012. február 29-ig
be nem fejezett, továbbá a jelen rendelet szerint mûködõ
MAB elõtt 2012. augusztus 31-ig indult ügyek tekinteté-
ben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügy-
intézési határidõ százötven nap.

(3) Az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásá-
val, valamint tanárképzési szak indításával kapcsolatos
szakértõi vélemény tárgyában a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény alapján létrehozott MAB
elõtt indult és 2012. február 29-ig be nem fejezett, továbbá
a jelen rendelet szerint mûködõ MAB elõtt 2012. április
30-ig indult ügyek tekintetében az ügyintézési határidõ
százhúsz nap.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott ügyintézési
határidõ kezdõ napja a teljes kérelem benyújtásának nap-
ján kezdõdik.

33. §

A MAB 2012. május 1-jéig elkészíti és az Nftv. 70. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen honlapján, va-
lamint a minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé bírá-
lati szempontrendszerét.

11. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

34. §

(1) Hatályát veszti
a) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság-

ról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 4. §
(2)–(6) bekezdése, 5. §-a, 8. § (1)–(5) bekezdése.

(2) Hatályát veszíti
a) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságról

szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet, valamint
b) a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsról szóló

68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A közigazgatási és igazságügyi miniszter
8/2012. (II. 22.) KIM rendelete

a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi
Tanulmányi Ösztöndíjáról

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Nek. tv.) 156. § (2) bekezdésben
foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, va-
lamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzeti-
ségi Tanulmányi Ösztöndíjának (a továbbiakban: ösztön-
díj) célja, hogy – a magyarországi nemzetiségekkel kap-
csolatos állami feladatok ellátása keretében – felsõfokú
oktatási intézményben történõ továbbtanulásuk elõsegíté-
se érdekében támogatásban részesítse az anyanyelvû és
kétnyelvû nemzetiségi program szerint mûködõ középfo-
kú iskolák ajánlása alapján a Nek. tv. 1. melléklete által
felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, középiskolai ki-
emelkedõ képességû tanulókat.

(2) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a Ma-
gyarország éves költségvetésérõl szóló törvény Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében meghatá-
rozott nemzetiségi célú elõirányzat.

(3) Az ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta hat-
vanezer forint, mely összeg a megállapítását követõ
szeptember 1. napját követõ két tanítási évben kerül fo-
lyósításra.

2. §

(1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a mi-
niszter – minden év április 15. napjáig – közzéteszi a
Kormány honlapján.

(2) A felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jo-
gosult nemzetiségi anyanyelvû és kétnyelvû középfokú
oktatási intézmények felsorolását, az ösztöndíj megállapí-
tásának és folyósításának jelen rendeletben meghatározott
feltételeit, a pályázat kötelezõ tartalmát, a benyújtás, to-
vábbá a szerzõdéskötés határidejét. A pályázat benyújtásá-
nak határideje május 15. napja.

(3) A pályázaton kizárólag a felhívásban felsorolt nem-
zetiségi anyanyelvû és kétnyelvû középfokú oktatási in-
tézmények (a továbbiakban együtt: középiskola) vehetnek
részt, a középiskola által kiválasztott (ajánlott) legalább
két, az utolsó két évfolyamot megelõzõ évfolyamot végzõ
tanulóval együttesen elõterjesztett pályázattal.
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(4) A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet
részt, aki

a) nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tarto-
zik,

b) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását meg-
elõzõ tanév végén az e rendelet Melléklete szerint
számított 4.00 átlageredményt eléri,

c) más forrásból azonos idõszakra nézve tanulmányi
ösztöndíjban nem részesül, továbbá

d) aki törvényes képviselõjével egyetemben a pályázat
benyújtásával egyidejûleg írásban hozzájárul szemé-
lyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez.

(5) A benyújtott pályázati anyag a határidõt követõ nyolc
napos hiánypótlási határidõn belül kiegészíthetõ, módosít-
ható. A hiánypótlásra nyitva álló határidõ jogvesztõ.

(6) Az ösztöndíjban az részesülhet, aki
a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentu-

mokat hiánytalanul és határidõn belül csatolta, és
b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatáro-

zott feltételeknek megfelel.
(7) Az ösztöndíj odaítélésekor elõnyben részesül az a ta-

nuló, akinek a taníttatása – a középiskola e rendelet Mel-
léklete szerinti nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi
pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

(8) Az ösztöndíj idõtartama a tanulói jogviszony alatt
tett rendes érettségi vizsgát megelõzõ két tanév.

(9) Ösztöndíjban középiskolánként kettõ, ezen belül év-
folyamonként egy tanuló részesülhet.

3. §

(1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az
ösztöndíj odaítélésérõl, a pályázatot elnyert ösztöndíja-
sok névsorát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: KIM) honlapján közzéteszi.

(2) A pályázatokat a KIM-hez kell benyújtani az e
rendelet Melléklete szerinti, egy példányban kitöltött
papíralapú formanyomtatványon, a következõ mellékle-
tekkel:

a) a tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes
(maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve;

b) a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló
igazolás;

c) a középiskola szándéknyilatkozata arról, hogy szer-
zõdésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történõ
együttmûködést;

d) a középiskolának a 2. § (3) bekezdése szerinti ajánlá-
sa; és

e) a 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nemleges nyilat-
kozat.

(3) Korlátozottan cselekvõképes tanuló esetében a pá-
lyázat érvényességének feltétele – a (2) bekezdésben fel-

sorolt mellékleteken kívül – a tanuló törvényes képviselõ-
jének (képviselõinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak
az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá a 2. § (4) be-
kezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozatté-
tele.

4. §

(1) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályá-
zatot elnyert tanuló, a középiskola és a KIM között az ösz-
töndíj folyósításának e rendelet szerinti feltételeit rögzítõ
szerzõdés létrejöjjön.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget ille-
tõen az államháztartás mûködési rendjére vonatkozó sza-
bályok szerinti visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az ösztöndíjas és a középiskola az ösztöndíj megál-
lapítását követõ elsõ tanév végén, valamint az ösztöndíj tá-
mogatással érintett második tanév befejezésével egyide-
jûleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal
összefüggõ eseményrõl, körülményrõl – közös (idõará-
nyos) beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a 3. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti részletes továbbtanulási
tervben foglaltak teljesítésérõl. A beszámoló része a telje-
sítés dokumentálása (igazolása).

(4) Az ösztöndíjas jogviszony megszûnik, amennyiben
az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló felté-
teleknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek
már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerzõdésben vállalt bármely kötele-
zettségét, vagy

c) az ösztöndíjról lemond.
(5) Az ösztöndíjas jogviszony megszûnik abban az eset-

ben is, ha az ösztöndíjas tanulmányi átlaga a tanulói jogvi-
szony alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül meg-
elõzõ 2 évfolyam bármelyikének végén a 4.00 átlagot nem
éri el, illetõleg az ösztöndíjjal érintett idõszak féléves át-
lageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy olyan magatar-
tást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltat-
lan.

(6) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem ír-
ható ki.

5. §

(1) Az e rendelet szerint pályázó tanulóról nyilvántartott
adatok tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és kü-
lönleges adatok” cím, „A gyermek tanuló adatai” alcím
1–3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
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(2) Az e rendelet szerint pályázó tanulóról nyilvántartott
adatok tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontjában foglalta-
kat tartja nyilván.

(3) Az e rendelet szerinti személyes adatokat a KIM az
ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerzõdés
megkötése, a felhasználás ellenõrzése során, az ezzel
összefüggõ elszámolás elfogadásától, vagy a szerzõdéses
jogviszony egyéb módon történõ megszûnésétõl számított
3 évig kezeli.

(4) Az e rendelet szerinti adatok statisztikai célra fel-
használhatók, és statisztikai felhasználás céljára személy-
azonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

6. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a
kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép ha-
tályba.

(3) Hatályát veszíti a közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló
11/2011. (III. 28.) KIM rendelet.

(4) E rendelet 5. § (1) bekezdése 2012. szeptember 1-jén
veszti hatályát.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Melléklet a 8/2012. (II. 22.) KIM rendelethez

Iktatószám:

Beérkezett:

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

PÁLYÁZATI ADATLAP
A Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj pályázathoz

I. A pályázó középiskola adatai

Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:
OM azonosítója:
Az intézmény képviselõje:
Telefonszám/Fax/E-mail elérhetõsége:

II. A pályázó tanuló és törvényes képviselõjének adatai

A tanuló adatai
A tanuló neve:
Születési helye, ideje (év/hó/nap):
Anyja leánykori neve:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel):
Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:
Bankszámlavezetõ pénzintézet neve:
Bankszámla tulajdonos neve:

A törvényes képviseletet gyakorló személy(ek) adatai
A törvényes képviselõ neve:
Állandó lakcíme:
A törvényes képviselõ neve:
Állandó lakcíme:

III. A tanuló nyilatkozata
nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitás-õrzéssel kapcsolatos érdeklõdési körérõl, továbbtanulási
szándékairól
(például: nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, szakkörben, tanfolyamon, tehetséggondozásban
történõ részvétel)
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IV. A KÖZÉPISKOLA AJÁNLÁSA
1. A tanuló tanulmányi átlaga:
[a tanuló 2. § (4) bekezdés szerinti féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján számítandó: elégte -
len osztályzat nem szerepelhet; magatartás és szorgalom osztályzat nem vehetõ figyelembe]
2. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása:
A középiskola a szociális indokoltság kérdésében a rendelkezésére álló adatok alapján foglal állást és állapít
meg sorrendet a pályázó tanulók között, a következõ szempontokra is tekintettel: részesül-e kollégiumi elhe -
lyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel ingyenes-e az elhelyezés, részesül-e más szociális ellá -
tásban,
3. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka:

V. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. melléklete szerinti bolgár, gö -
rög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nemzetiséghez
tartozom.
(A megfelelõ rész aláhúzandó)

VI. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul veszem,
hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.
Tudomásul veszem, hogy ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – a közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjasaként a Kormány honlapján közzétételre kerül.

– A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a pályázó a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
11. § (2) bekezdése alapján nem kötelezhetõ, de amennyiben a pályázó nem tünteti fel nemzetiségi hovatartozá-
sát, pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem tudja elfogadni.

– A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelõen szigorúan bizalmasan kezeli, az
adatokat – a VI. pontban foglaltak kivételével – kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem
továbbítja, mások számára nem teszi hozzáférhetõvé.

Dátum: ............... 201.. .............. hó .... nap

............................................................. ...............................................................................................
Tanuló aláírása Korlátozottan cselekvõképes tanuló esetén

a törvényes képviselõ aláírása

P. H. ..............................................................................................
A középiskola képviselõjének aláírása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Telefonszám: (06 1) 795 6483
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj



HATÁROZATOK

A Kormány 1033/2012. (II. 21.) Korm. határozata
a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító

Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.
§ (2) bekezdése, valamint a Kormány által alapított köz-
alapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. hatá-
rozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alap-
ján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. határozat 10. pontja alapján a következõ határoza-
tot hozza:

1. A Kormány
a) hozzájárul a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

(a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának
(a továbbiakban: alapító okirat) módosításához, és
megállapítja az alapító okirat egységes szerkezet-
be foglalt szövegét;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tár-
gyában, valamint az alapító okirat módosításának bí-
rósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljár-
jon.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,

hogy az Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt köve-
tõen a Magyar Közlönyben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedé-

sét követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-

tályba, egyidejûleg hatályát veszti a Budapesti Osztrák Is-
kola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló
1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1034/2012. (II. 21.) Korm. határozata
a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító

Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény

1. § (2) bekezdése, valamint a Kormány által alapított köz-
alapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. hatá-
rozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alap-
ján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. határozat 10. pontja alapján a következõ határoza-
tot hozza:

1. A Kormány
a) hozzájárul a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány

(a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának
(a továbbiakban: alapító okirat) módosításához, és
megállapítja az alapító okirat egységes szerkezet-
be foglalt szövegét;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tár-
gyában, valamint az alapító okirat módosításának bí-
rósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljár-
jon.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,

hogy az Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt köve-
tõen a Magyar Közlönyben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedé-

sét követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-

tályba, egyidejûleg hatályát veszti a Magyar–Francia Ifjú-
sági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló
1093/2011. (IV. 13.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1044/2012. (II. 23.) Korm. határozata
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának

módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.
§ (2) bekezdése, valamint a Kormány által alapított köz-
alapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. hatá-
rozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alap-
ján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. határozat 10. pontja alapján a következõ határoza-
tot hozza:

1. A Kormány
a) módosítja a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban:

Közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban: ala-
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pító okirat) és elfogadja annak egységes szerkezetbe
foglalt szövegét;

b) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a
Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, vala-
mint az alapító okirat módosításának bírósági nyil-
vántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kor-
mány nevében és képviseletében eljárjon.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és

a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közala-
pítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Ma-
gyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesí-
tõben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter, közigazgatási és
igazságügyi miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedé-
sét követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

4. Hatályát veszti a Tempus Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról szóló 1199/2011. (VI. 17.)
Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A köztársasági elnök 39/2012. (II. 27.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, a nemze-
ti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára

dr. Viga Gyulát, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,
dr. Füzesi Zsuzsannát, a Pécsi Tudományegyetem egye-

temi docensét és
dr. Hörcher Ferencet, a Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem egyetemi docensét
2012. február 15. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2012. január 11.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. január 13.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/00127/2012.



KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtá-
sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
Dogmatikai Tanszékre
egy fõállású, teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshelyre.

A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2012. szeptember 1. napjától határozatlan idõre szól.

Az egyetemi docens fõbb feladatai:
– a DRHE hitéleti szakjain a Dogmatikai Tanszék által meghirdetendõ tantárgyak elõadásainak és gyakorlatainak

megtartásában és vizsgáztatásban, szakdolgozatok elbírálásában a tanszékvezetõ utasítása szerint történõ részvétel,
a DRHE szabályzataiban rögzített módon és mértékben,

– a fenti tárgyak tananyagfejlesztésében való részvétel,
– a nem hitéleti szakok egyházi jellegû tantárgyainak oktatásába a fentiek szerinti bekapcsolódás,
– részvétel a tanszék profiljába vágó témákban folyó tudományos kutatási munkában, az oktatott tárgyak kutatási hát-

tereként is,
– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,
– részvétel TDK-t, diplomamunkát és doktori értekezést író hallgatók témavezetésében, a doktori fokozatszerzési el-

járásban,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata az egyetemi docens

számára elõír.

Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek:
– teológiai (hittudományi) oklevéllel és/vagy teológiai (hittudományi) PhD fokozottal,
– legalább 8 éves szakmai, ebbõl legalább 4 éves felsõoktatási gyakorlattal.
A munkakör betöltésének további feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabály-

zatában az oktatókra, s ezen belül is az egyetemi docensekre meghatározott feltételeknek.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent, ha a pályázó
– olyan református vallású egyháztag, aki vállalja, hogy kinevezése esetén törekszik a DRHE református szellemisé-

gének erõsítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való
megismertetésére és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,

– ilyen pályázat hiányában elõnyt jelent az evangélikus vallású egyháztagság, amely alapján a pályázó életével és
munkájával vállalja az intézmény céljait.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi szakmai, oktató-nevelõ-kutató munkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitûzéseit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek meg-

ismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelõ egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
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– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak, szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne a választással/felkéréssel/megbízással kapott/vállalt

egyházi tisztségeit,
– szakmai elképzeléseit, oktatói, kutatói terveit ismertetõ dokumentumot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külsõ pályázó esetében),
– egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az oktatóknak és tudományos kutatóknak a DRHE szabályzataiban rög-

zített kötelességeit ismeri, és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezõnek fogadja el, oktatói megbízatása alatt
törekedni fog a DRHE református szellemiségének erõsítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésé-
re és megvalósítására, annak a hallgatókkal való megismertetésére és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységé-
ben, különösen pedig a nevelésben,

– s minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzété-
telétõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A pályázatot négy nyomtatott példányban és egy digitális formában kell az egyetem rektorához benyújtani (cím: 4026

Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes ad [e-mail: kustar@drke.hu,

tel: (52) 564-5803].

Dr. Fekete Károly s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére*

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
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om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Alsózsolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3571 Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 138.

2. sz. Napközi Otthonos
Óvoda
3571 Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 168.

Lf: a Közokt.tv. szerint, az
óvoda irányítási, ellenõrzé-
si, munkáltatói feladatai-
nak ellátása, az intézmény
szakszerû és törvényes mû-
ködtetése, alapító okirat
szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás
a fenntartóval.

Fekete István Óvoda
és Bölcsõde
3571 Alsózsolca,
Fekete István út 7.

Lf: a Közokt.tv. szerint, az
óvoda irányítási, ellenõrzé-
si, munkáltatói feladatai-
nak ellátása, az intézmény
szakszerû és törvényes mû-
ködtetése, alapító okirat
szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás
a fenntartóval.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év
szgy., vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama:
határozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 21.
Pehi: 2012. júl. 19.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
végrehajtására kiadott
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-ot iga-
zoló szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, om., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzá-
járul, nyilatkozatot, hogy a
pályázatot a pályázati eljá-
rásban részt vevõk megis-
merhetik, b., nyilatkozatot,
hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó elõterjesztést
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a képviselõ-testület nyilvá-
nos vagy zárt ülésen
tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen „2. sz. Napközi
Otthonos Óvoda intézmény-
vezetõi pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.
Pc: Alsózsolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3571 Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 138.
f: Marcsikné Orosz Emese
aljegyzõ
Tel.: (46) 520-032
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
közigallas.gov.hu honlap,
2012. márc. 20.
www.alsozsolca.hu

Budapest Fõváros
VIII. Kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.

Gyerek-Virág
Napközi Otthonos Óvoda
1082 Budapest,
Baross u. 111/B

Hétszínvirág Napközi
Otthonos Óvoda
1081 Budapest,
Kun u. 3.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., szakvizsga, leg-
alább öt év óvodapedagó-
gus munkakörben szerzett
szgy.
A megbízás kiegészítõ fel-
tétele: intézményvezetõi
szakképzettség megléte.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán való megjelenéstõl szá-
mított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtásá-
nak határidejétõl számított
90 nap.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel. A pályázatban kie-
melten jelenjen meg a kerület
jellegéhez igazodó pedagó-
giai koncepció és az intéz-
mény menedzselésére irá-
nyuló vezetõi elképzelés.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, írás-
ban kell benyújtani.
Pc: Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási
Ügyosztály
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
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f: Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási
Ügyosztály Intézmény-
felügyeleti Iroda
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
A Józsefvárosi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete mint
kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánít-
sa a pályázatot.

Berzence Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7516 Berzence,
Szabadság tér 19.

Szent Antal
Óvoda-Bölcsõde
7516 Berzence,
Kavulák u. 10.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., magyar állampol-
gárság, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatá-
sa, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. máj. 22.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
vp: a pótlékalap 200%-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásról
szóló nyilatkozat, hozzájáru-
lás a személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gõ kezeléséhez, nyilatkoza-
tot, hogy hozzájárul-e a pá-
lyázat nyílt ülésen történõ
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, írás-
ban kell benyújtani.
Pc: Berzence Nagyközség
Polgármestere
7516 Berzence,
Szabadság tér 19.
f: Kovács Zoltán
polgármester.
Tel.: (82) 546-091.
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Derecske Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4130 Derecske,
Köztársaság út 87.

Mese-Vár
Óvoda és Bölcsõde
4130 Derecske,
Városház u. 3.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és
55. § (2) bekezdésében
foglaltak.

Büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, magyar ál-
lampolgárságú, vagy kü-
lön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett státus, az
adott nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, legfeljebb
öt évre szól.
Az intézményvezetõi beosz-
tás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval
határozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejû-
leg határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Pbhi: az NKI internetes hon-
lapon történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
végrehajtására kiadott rende-
letek alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, om., szgy-t igazoló
om., nyilatkozatot arról,
hogy a személyes adatai pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázata anya-
gát az elbírálásban részt ve-
võk megismerhetik, nyilatko-
zatot arról, hogy zárt ülésen
kéri-e a pályázata elbírálását.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon
egy eredeti és három
másolati példányban, illetve
egy db DVD-n elektronikus
formában, zárt borítékban,
személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(3573/2012), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Intézményvezetõi álláshely
pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
f: Derecske Város Polgár-
mesteri Hivatal fejlesztési
menedzsere.
Tel.: (20) 669-7212.
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A pályáztatóval kapcsolatban
további információ a
www.derecske.hu honlapon
szerezhetõ.

Csongrád Város
Önkormányzata
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.

Csongrádi Óvodák
és Bölcsõdék Igazgatósága
6640 Csongrád,
Templom u. 4–8.

Lf: az intézmény
(bölcsõde, óvoda) tevé-
kenységének tervezése,
szervezése, irányítása és
ellenõrzése, az intézmény
szakmai vezetése, a
munkáltatói jogkörök
gyakorlása.

Szakirányú felsõfokú kép-
zettség és szakképzettség
(óvodapedagógus), leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., nevelési-oktatási in-
tézmény vezetõi gyak.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elõny: a bölcsõdei és óvo-
dai pedagógiai tevékeny-
séghez kapcsolódó terü-
leteken szerzett ismeret,
jártasság és v.
A feladatellátáshoz kap-
csolódó további
tanulmányokat,
képzettségeket igazoló
oklevelek, tanúsítványok.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lon történõ közzétételtõl szá-
mított 30 nap.
Pehi: a képviselõ-testület
2012. június 28. napi ülése.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., vpr.,
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ ke-
zeléséhez hozzájárul, nyilat-
kozat vagyonnyilatkozat-té-
tel vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen kell benyújtani.
Pc: Csongrád Város
Önkormányzata
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.
f: dr. Kõrösi Tibor
polgármester
Tel.: (63) 571-951,
Gyöngyi Alexandra
oktatási referens
Tel.: (63) 571-904.

Gödöllõ Város
Önkormányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Palotakerti Óvoda
2100 Gödöllõ,
Palotakert 17–18.

Fõiskolai v., pedagógus-
szakvizsga, ötéves peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számí-
tott 30 nap.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejárta utáni elsõ
testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók
(alapilletmény + vp.)
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
fejlesztési elképzelés,
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hitelesített om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban.
„Pályázat a Palotakerti Óvo-
da óvodavezetõi állására”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Dr. Gémesi György
polgármester
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Hosszúhetény
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7694 Hosszúhetény,
Fõ u. 166.

Zengõ Óvoda –
Kindergarten Zengõ

Büntetlen elõélet, felsõfo-
kú szakirányú (óvodape-
dagógus) v., legalább
tízéves szgy., intézmény-
vezetõi szakképzettség,
az intézményben óvoda-
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
óvodapedagógus munka-
körben történõ határozat-
lan idõre szóló alkalma-
zás, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása
(vagyonnyilatkozat-tétel).

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig, határozott
idõre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. jún. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., szakmai ön., b., hiteles
om., vpr. a helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, személyes adatok ke-
zelésérõl szóló hozzájáruló
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, vagy
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal
és a megpályázott beosztás
(óvodavezetõ) megnevezés-
sel ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Csörnyei László
polgármester
Polgármesteri Hivatal
7694 Hosszúhetény,
Fõ u. 166.
f: dr. Orbán László jegyzõ
Tel.: (72) 490-814/115
mellék.
A pályázat további megjele-
nésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. március 1.

Monorierdõ Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2213 Monorierdõ,
Béke köz 13.

Csicsergõ Óvoda
2213 Monorierdõ,
Csillag u. 16–18.

Felsõfokú szakirányú v.,
öt év szgy., pedagógus-
szakvizsga, vagy köz-
oktatás-vezetõi
szakképzettség.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
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Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.
Pc: Monorierdõ Község
Polgármestere
2213 Monorierdõ,
Béke köz 13.

Szárliget Község
Önkormányzata
2067 Szárliget,
István u. 49.

Hétszínvirág Óvoda
2067 Szárliget,
Iskola u. 3.

Óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további al-
kalommal történõ megbí-
zás esetén pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-ig határozott
idõre, öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók,
a magasabb vezetõi pótlék
mértéke a pótlékalap 200%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hiteles om., b.,
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelése-
ket tartalmazó, valamint az
intézmény vezetésére vonat-
kozó vpr., különös tekintettel
a tanulólétszám megtartására,
illetõleg növelésére vonatko-
zó terveket, javaslatokat.
Pc: Szárliget Község
Polgármestere
2067 Szárliget,
István u. 49.

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

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

Lf: az intézmény színvona-
las szakmai munkájának,
gazdálkodásának vezetése,
szervezése, irányítása,
ellenõrzése, az intézmény
mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése, pá-
lyázatok készítése.
Az intézmény által ellátott
alapfeladat: óvodai
nevelés.

A Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdése alapján nevelési-
oktatási intézményben az
intézményvezetõi megbí-
zás feltétele:
a) az adott nevelési-okta-

tási intézményben peda-
gógus munkakör betöl-
téséhez szükséges
– a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében
felsorolt – felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga
középiskolában

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: a közal-
kalmazotti jogviszony hatá-
rozatlan idõre jön létre, az
intézménynél újonnan létesí-
tett jogviszony esetén – a
Kjt. 20/A. § (4) bekezdésé-
ben foglaltak kivételével –
három hónap próbaidõ kikö-
tésével.
Pbhi: az NKI internetes ol-
dalán történõ megjelenéstõl
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Vadárvácska Óvoda
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 124.

Lf: az intézmény színvona-
las szakmai munkájának,
gazdálkodásának vezetése,
szervezése, irányítása, el-
lenõrzése, az intézmény
mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése, pá-
lyázatok készítése, az in-
tézmény által ellátott alap-
feladat: óvodai nevelés.

– ha e törvény más képp
nem rendelkezik –
egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség, to-
vábbá pedagógus-szak-
vizsga,

b) másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetõi
szakképzettség,

c) legalább öt év
– a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésben meg-
határozott kivétel-
lel – pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,

d) a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,

büntetlen elõélet, nem áll
olyan foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi
lehetõvé.

számított 40 napon belül,
amely 2012. ápr. 10.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés
alapján összehívott bizottság
véleményezi 2012. ápri-
lis 27-ig. A fenntartó a köz-
oktatási intézmény vezetõjé-
nek megbízása elõtt beszerzi
a Közokt.tv. 102. § (3),
illetve a rendelet 5. § (9) és
(11) bekezdéseiben szereplõ
véleményezõ szervek véle-
ményét 2012. máj. 14-ig.
A pályázatok képviselõ-
testület általi elbírálásának
határideje: 2012. május 31.
Illetmény, juttatás: a Ma-
gyarország 2012. évi köz-
ponti költségvetésrõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. tör-
vény 57. § (1) bekezdés
b) pontja, a Kjt. 70. §
(2) bek. a) pontja, valamint a
közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
14/C. § alapján kerül
megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
személyes adatokat is tartal-
mazó részletes szakmai ön.,
om., b., hatósági bizonyít-
ványt, amely igazolja, hogy
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõ-
vé, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozatot, hogy a
pályázata elbírálásával
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kapcsolatos napirendi pont
nyilvános ülésen történõ
tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, papír alapon,
A4-es formátumban, ajánlott
küldeményként, postai úton,
egy eredeti és egy másolati
példányban, „Belterületi
Óvoda óvodavezetõi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Tiszaföldvár Város
Jegyzõje
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.
f: Hegedûs István
polgármester vagy Hajós
Attiláné dr. Szlama Katalin
címzetes fõjegyzõ.
Tel.: (56) 470-017 telefon-
számon vagy a
szervezes.fold-
var@externet.hu
e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a megfelelõ pá-
lyázó hiányában a pályázati
kiírást eredménytelennek
nyilvánítsa.

Iskolaigazgató

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Aszaló Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3841 Aszaló,
Rákóczi út 87.

Göõz József
Általános Iskola,
Napközi Otthonos Óvoda
és Könyvtár
3841 Aszaló,
Rákóczi út 72.

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt éves szgy.,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ közzétételtõl szá-
mított 30 nap.
Pehi: a beadási határidõ le-
jártát követõ 60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
a Korm. rendeletben megha-
tározottakat, valamint adat-
védelmi nyilatkozatot.
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Pc: Aszaló község
polgármestere
3841 Aszaló,
Rákóczi út 87.

Eötvös József Fõiskola
6500 Baja,
Szegedi u. 2.

Eötvös József Fõiskola
Gyakorló
Általános Iskolája
6500 Baja,
Bezerédj u. 15.

Lf: az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
nevelõ- és oktatómunka
tervezése, szervezése, irá-
nyítása, értékelése, ellenõr-
zése, nevelõtestület jog-
körébe tartozó döntések
elõkészítése, végrehajtásuk
szakszerû megszervezése,
ellenõrzése.
Fenti feladatok ellátása a
mindenkori költségvetési
keretbõl kell hogy megva-
lósuljon.

Szakiránynak megfelelõ
egyetemi szintû v., peda-
gógus munkakör betölté-
séhez szükséges v., szak-
képzettség [Kt. 17. §
(1)–(2)], pedagógus-
szakvizsga, pedagógus
munkakörben szerzett leg-
alább öt év szgy., vagyon-
nyilatkozat-tétel, büntetlen
elõélet.
Elõny: az intézetben fenn-
álló határozatlan idejû,
pedagógus munkakörre
szóló kinevezés, felhasz-
nálói szintû számítógépes
ismeretek, középfokú
nyelvvizsga, közoktatás-
vezetõi szakvizsga, tanítói
és tanári v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás
2016. aug. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, om., nyelvvizsga-bi-
zonyítványok másolata, je-
lenlegi munkahely, beosztás,
b., írásos nyilatkozat arról,
hogy a pályázó anyagába
a döntési folyamatban
részt vevõ személyek
betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának
módja: négy példányban,
postai úton, a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító
számmal (PF/312-1/2012.),
valamint a munkakör megne-
vezésével: „általános iskola
igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Prof. Dr. Majdán János
rektor
6500 Baja,
Szegedi u. 2.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu
2012. március 1.
www.ejf.hu
2012. március 1.
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Vidékfejlesztési
Minisztérium
Közép-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium
és VM Gyakorlóiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 4/B

Tanár munkakörben
fõigazgató

Lf: a fõigazgató ellátja
az intézmény alapító
okiratában (megtalálható
a www.fvmkaszk.hu hon-
lapon) meghatározott szé-
les körû szakmai-agrárgaz-
dasági-pedagógiai munka
irányítását, amely magában
foglalja a mezõgazdasági,
ill. élelmiszer-ipari és a
mûszaki képzés, a pedagó-
gusképzés, a felnõtt- és to-
vábbképzés, a gazdálkodás
(tangazdaság, tanmûhelyek
üzemeltetése), a szakta-
nácsadás feladatait. Felel a
pedagógiai munkáért, az
intézmény ellenõrzési, mé-
rési, értékelési és minõség-
irányítási programjának
mûködéséért, a gyermek-
és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátá-
sáért, a nevelõ- és oktató-
munka egészséges és biz-
tonságos feltételeinek meg-
teremtéséért stb., vezeti a
nevelõtestületet, ellenõrzi
és irányítja a nevelõ- és
oktatómunkát, a rendelke-
zésre álló költségvetés
alapján biztosítja a
nevelési-oktatási intéz-
mény mûködéséhez szük-
séges személyi és tárgyi
feltételeket, irányítja a
gyermek- és ifjúságvédel-
mi munkát stb., költségve-
tési szerv vezetõjeként fe-
lel az intézmény tevékeny-
ségeinek jogszabályban,
költségvetésben foglaltak-
nak megfelelõ ellátásáért,
az intézmény gazdaságos
és hatékony mûködéséért
és gazdálkodásáért, vala-
mint belsõ
kontrollrendszeréért.

Egyetem, pedagógus mun-
kakör betöltéséhez szüksé-
ges egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, peda-
gógus-szakvizsga, vagy
a Közokt.tv. 128. §-ának
(8)–(9) bekezdésében
meghatározottak, oktatás-
ban eltöltött legalább tíz-
éves pedagógus munka-
körben szerzett szgy., leg-
alább ötéves oktatási in-
tézményben szerzett veze-
tõi gyakorlat [138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
5. §], a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a kineve-
zéssel egyidejûleg közal-
kalmazotti jogviszonyhoz
szükséges feltételek meg-
léte, magyar állampolgár-
ság, vagy külön jogsza-
bály szerint jog a szabad
mozgáshoz és tartózko-
dáshoz, ill. bevándorlási
vagy letelepedési enge-
dély, büntetlen elõélet.
Elõny: az intézményben
folyó szakképzések irá-
nyának megfelelõ egyete-
mi szintû szakképzettség,
tangazdaság mûködtetésé-
vel kapcsolatos tapasztala-
tok, gyakorlóiskolai ta-
pasztalat, szakmai (agrár),
társadalmi és egyéb szer-
vezetben való aktív rész-
vétel, idegennyelv-isme-
ret, felhasználói szintû
számítástechnikai ismeret.

ÁEI: 2012. júl. 15.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 14.
Pehi: 2012. júl. 13.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatok elbírálása a be-
adási határidõtõl számított
60 napon belül történik.
Az intézmény nevelõtestüle-
tének és alkalmazotti közös-
ségének pályázatokat véle-
ményezõ értekezletére a pá-
lyázók meghívást kapnak.
Ezt követõen a pályázókat a
vidékfejlesztési miniszter ál-
tal létrehozott bírálóbizottság
meghallgatja, amelyet köve-
tõen a miniszter a vélemé-
nyeket mérlegelve dönt.
A döntésrõl a pályázók írás-
ban kapnak értesítést.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet, valamint
a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a vidék-
fejlesztési miniszter irányítá-
sa alá tartozó költségvetési
szerveknél történõ végrehaj-
tásáról szóló 70/2011.
(VII. 26.) VM rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi mun-
kahelyek munkakörök feltün-
tetésével, a szakmai munka
részletes ismertetésével, om.
(eredeti iratok bemutatása si-
keres pályázat esetén), vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, b., orvosi (háziorvosi)
igazolás, amellyel a pályázó
a magasabb vezetõi beosz-
tás ellátására alkalmas
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egészségügyi állapotát iga-
zolja, nyilatkozat, amelyben
vállalja, hogy fõigazgatói
megbízása esetén a vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárást le-
folytatja, arról szóló nyilat-
kozat, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium címére történõ
megküldésével:
1055 Budapest,
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Személyügyi és Igazgatási
Fõosztály,
Kossuth Lajos tér 11.
illetve
Budapest, Pf. 1860.
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
SzIF/105/6/2012., valamint
a beosztás megnevezését:
tanár munkakörben KaSzK
fõigazgató.
Elektronikus úton Török
Katalin osztályvezetõ részére
a katalin.torok@vm.gov.hu
e-mail címen keresztül.
Személyesen:
a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Személyügyi és Igazga-
tási Fõosztályának titkársá-
gára
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11.
II. emelet 229.
f: Török Katalin
osztályvezetõ.
Tel.: 795-3918.
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:
Kormányzati Portál
www.kormany.hu
(Vidékfejlesztési
Minisztérium),
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VM KASZK Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola, Kollégium
és VM Gyakorlóiskola,
Budapest.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a határidõn túli, valamint a
pályázati feltételeknek nem
megfelelõ pályázatok, ér-
vénytelenként a pályázó ré-
szére visszaküldésre kerül-
nek. Hiánypótlásnak a pályá-
zati határidõ lejártáig, vala-
mint a végzettséget bizonyító
okiratok tekintetében az elbí-
rálásig helye van abban az
esetben, ha azokat a pályázó
az elbírálásig megszerzi.
A végzettséget igazoló bizo-
nyítványok elbírálásig törté-
nõ megszerzését és
hiánypótlás keretében történõ
becsatolását a benyújtott
pályázatban jelezni
szükséges.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Czabán Általános Iskola
1152 Budapest,
Széchenyi tér 13.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû mûkö-
désének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Hartyán Általános Iskola
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû mûkö-
désének biztosítása.

Fõiskola,
szakvizsgázott pedagógus,
pedagógus – legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatá-
sa, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárságú, vagy kü-
lön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett, a magasabb ve-
zetõ beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egy-
idejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 25.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselõ-tes-
tületi döntés.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a(z) Budapest Fõváros
XV. kerületi Önkormányzat
intézményeinél munkavi-
szonyban álló közalkalma-
zottak juttatási szabályzata,
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., vagy a
megkérését igazoló kérelem
másolata, vpr. a szakmai
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Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Károly Róbert
Általános Iskola
1151 Budapest,
Bogáncs u. 51–53.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Kolozsvár Utcai
Általános Iskola
1155 Budapest,
Kolozsvár u. 1.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Rákospalotai
Kossuth Lajos
Általános Iskola
1151 Budapest,
Kossuth u. 53.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Neptun Általános Iskola
1158 Budapest,
Neptun u. 57.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelésekkel, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen , két pél-
dányban, zárt borítékban
(egy példányt nem kérünk
összefûzni), a megpályázott
intézmény nevével és címé-
vel ellátva kell benyújtani
ügyfélfogadási idõben lehet
benyújtani
XV. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal,
OMIS Iroda, Budapest
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3. C II. 215.
f: Helmajer Lászlóné.
Tel.: 305-3127.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: kerületi
honlapon (bpxv.hu)
2012. március 14.
Életképek – 2012. ápr. 12.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
bpxv.hu honlapon szerezhet.
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Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Pestújhelyi
Általános Iskola
1158 Budapest,
Pestújhelyi út 38.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Szent Korona
Általános Iskola
1155 Budapest,
Szent Korona útja 5.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Károly Róbert
Gazdasági
Szakközépiskola
és Szakiskola
1151 Budapest,
Szõdliget u. 24–30.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Kontyfa Középiskola
és Általános iskola
1156 Budapest,
Kontyfa u. 5.

Egyetem,
szakvizsgázott pedagógus,
pedagógus – legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatá-
sa, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárságú, vagy kü-
lön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett, a magasabb ve-
zetõ beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egy-
idejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
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Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
László Gyula Gimnázium
és Általános Iskola
1157 Budapest,
Kavicsos köz 4.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Dózsa György Gimnázium
és Táncmûvészeti
Szakközépiskola
1151 Budapest, Fõ út 70.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Budapest Fõváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Száraznád
Nevelési-Oktatási
Központ, Általános Iskola,
Szakiskola,
Speciális Szakiskola,
Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.

Lf: nevelés-oktatás, az in-
tézmény tevékenységének
irányítása, jogszerû
mûködésének biztosítása.

Fõiskola,
szakvizsgázott pedagógus,
pedagógus – legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatá-
sa, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárságú, vagy kü-
lön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett, a magasabb ve-
zetõ beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egy-
idejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
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Dunaalmás Község
Önkormányzata
2545 Dunaalmás,
Almási u. 32.

Csokonai Általános Iskola
2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 22.

Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ában meghatáro-
zott feladatok ellátása.

Fõiskola, egyetem,
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései és
18. §-a szerinti v., leg-
alább ötéves pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., közoktatási intéz-
ményben szerzett legalább
három év vezetõi tapaszta-
lat, magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 14-ig határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokról a képviselõ-
testület a jogszabályban elõ-
írt véleményezési határidõ
lejártát követõ testületi ülé-
sen dönt. A munkáltatói jog-
kör gyakorlója fenntartja a
jogot arra, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatkozat
a pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal, valamint
a munkakör megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Dunaalmás Község
Önkormányzata
2545 Dunaalmás,
Almási u. 32.
f: Czeglédi Zoltán
polgármester.
Tel.: (34) 450-012.
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A pályázat további megjele-
nésének helye:
NKI internetes honlap,
Dunaalmás Község Önkor-
mányzat hivatalos honlapja.

Gödöllõ város
Képviselõ-testülete
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Montágh Imre
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
2100 Gödöllõ,
Dobó Katica u. 2.

Gyógypedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
tízéves szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számí-
tott 30 nap.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejárta utáni elsõ
testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezési az irányadók
(alapilletmény + vp.)
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
fejlesztési elképzelést,
hitelesített om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
„Pályázat a Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igaz-
gatói állására” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Gémesi György
polgármester
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Jászszentandrás Község
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
5136 Jászszentandrás,
Rákóczi út 94.

Jászszentandrás
és Jászivány
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
közös intézménye,
az önállóan mûködõ
Kunráth Sándor
Általános Iskola és Óvoda
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

Az intézményben peda-
gógus munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, felsõfo-
kú iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagógus-szak-
vizsga, vagy másodszor
történõ megbízás esetén
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejártát követõ elsõ közös
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, b., om, szakvizsga
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öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

igazolása, nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatkoza-
tot, hogy a pályázata képvi-
selõ-testületi ülésen történõ
nyilvános tárgyalásához
hozzájárul, vagy nem járul
hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: kézzel vagy géppel
írva kell benyújtani.
Pc: Jászszentandrás
Községi Önkormányzat,
Banka Ferenc polgármester
5136 Jászszentandrás,
Rákóczi út 94.
A pályázat kiírója felhívja a
pályázók figyelmét, hogy
amennyiben a jogszabályi
változások következtében
az intézmény fenntartója
változik, vagy jogszabályi
változások azt indokolják,
elõfordulhat, hogy az iskola-
igazgatói kinevezés
a határidõ lejárta elõtt
megszûnik.

Széki Teleki László
Közalapítvány
Kuratóriuma
2230 Gyömrõ,
Szent István út 69–71.

Teleki László Gimnázium
és Informatikai
Szakközépiskola
2230 Gyömrõ,
Szent István út 69–71.

Szakirányú egyetemi v.,
legalább öt év szgy., köz-
oktatás-vezetõ, ill. azzal
egyenrangú vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók
(alapbér és vp.)
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.
Pc: Széki Teleki László
Közalapítvány Kuratórium
elnöke
2230 Gyömrõ,
Szent István út 69–71.
f: Volcz Zoltánné kurató-
riumi tag.
Tel.: (30) 327-2332.
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Hajdúnánási
Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.

Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
magasabb vezetõ
(Csiha Gyõzõ Szakképzõ
Intézményegység intéz-
ményegység-vezetõ)
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.

Lf: az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó felada-
tok vezetõi irányítása,
különös tekintettel
a Közokt.tv.-ben a neve-
lési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben,
valamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben és
annak végrehajtási rendele-
tében foglaltakra.

Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
magasabb vezetõ
(Kollégiumi
Intézményegység,
intézményegység vezetõ)
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.

Lf: az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó felada-
tok vezetõi irányítása,
különös tekintettel
a Közokt.tv-ben a neve-
lési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben,
valamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben és
annak végrehajtási
rendeletében foglaltakra.

Egyetem, a Közokt.tv.
17. § (1) bekezdése
és 18. § (1), (4) és (7) be-
kezdései szerinti v. és
szakképzettség, legalább
öt év – a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdéseiben
meghatározott – pedagó-
gus munkakörben szerzett
szgy., mûszaki irányú
egyetemi vagy fõiskolai
v., büntetlen elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

Egyetem, a Közokt.tv.
17. § (1) bekezdése
és 18. § (1), (4) és (7) be-
kezdései szerinti v. és
szakképzettség, legalább
öt év – a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdéseiben
meghatározott – pedagó-
gus munkakörben szerzett
szgy., mûszaki irányú
egyetemi vagy fõiskolai
v., büntetlen elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, középiskolai
kollégiumvezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. jún. 28.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kõrösi
Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzõ Is-
kola és Kollégium igazgató-
tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
om., amennyiben van: tudo-
mányos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om., b.,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy zárt
borítékban, személyesen kell
benyújtani.
Pc: Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium igazgatója.
f: Gömöri József igazgató
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.
Tel.: (52) 570-694.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat honlapja:
2012. május 15.
Hajdúnánási Újság:
2012. május 15.
NKI internetes honlap:
2012. május 15.
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Isaszeg Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2117 Isaszeg,
Rákóczi u. 45.

Klapka György
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2117 Isaszeg,
Kossuth L. u. 85.

Felsõfokú pedagógus v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év szgy.,
magyar állampolgárság,
18 év betöltése, büntet-
len elõélet, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán való közzétételtõl
számított 30. nap:
2012. márc. 28
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, b., om., az eredeti be-
mutatása a meghallgatáson,
a büntetlen elõélet igazolása:
nem áll a munkakörének
megfelelõ vagy a munkakö-
rének részét képezõ foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott küldemény-
ként, két példányban, „Isko-
laigazgatói pályázat”
megjelöléssel
Pc: Isaszeg Város
Polgármestere
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
f: Hatvani Miklós
polgármester
Tel.: (28) 583-102.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. február 28.

Kéthely Község
Önkormányzata
8713 Kéthely,
Ady E. u. 1.
Pf. 11

Széchenyi István
Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
8713 Kéthely,
Magyari u. 30.

Közokt.tv. 17. § (1) be-
kezdésében elõírt felsõ-
fokú v., pedagógus mun-
kakörben szerzett öt év
szgy., büntetlen elõélet,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számí-
tott 30 nap.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejártát követõ képviselõ-
testületi ülés idõpontja.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., az in-
tézmény vezetésére vonatko-
zó szakmai/vezetési program.
Pc: Kéthely Község
Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely,
Ady E. u. 1.
Pf. 11
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f: (a pályázati eljárásra, ill.
a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozóan)
Kéthely Község Önkormány-
zatának Polgármestere.
A testület fenntartja annak
jogát, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilváníthatja.

Lenti Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.

Arany János
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8960 Lenti,
Gyöngyvirág u. 2.

Lf: feladata az intézmény
rendeltetésszerû mûködé-
sének biztosítása, a munka-
tervben meghatározott fel-
adatok végrehajtásának
megszervezése, gondosko-
dik az intézményben folyó
szakmai tevékenység felté-
teleirõl, koordinálja az in-
tézményben folyó peda-
gógiai tevékenységet,
ellenõrzi az intézményben
folyó tevékenységek, fog-
lalkozások, rendezvények
folyamatát, színvonalát, fe-
lelõs az intézmény szak-
szerû és törvényes mûkö-
déséért, a szabályszerû va-
gyonkezelésért és a takaré-
kos gazdálkodásért, össze-
állítja és elkészíti a fenn-
tartó által meghatározott
szempontok és ütemezés
szerint a szakmai, temati-
kai és/vagy mûködési be-
számolókat, elemzéseket,
dönt az intézmény mûkö-
désével kapcsolatos min-
den olyan ügyben, melyet
jogszabály hatáskörébe
utal, mûködteti az intéz-
mény minõségirányítási
programját, tájékozódik az
intézmény mûködésével
kapcsolatos pályázati
lehetõségekrõl, részt vesz

Magasabb vezetõi beosz-
tás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt.tv.
17. § (1)–(2) bekezdésé-
ben felsorolt – felsõfokú
iskolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus
szakvizsga, másodszor és
további alkalommal tör-
ténõ megbízás esetén a pe-
dagógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézmény-
vezetõi szakképzettség,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., ill. alapfokú mûvé-
szetoktatási intézményben
zenemûvészeti pályán el-
töltött idõ is, ha a pályázó
rendelkezik legalább há-
rom év pedagógus munka-
körben eltöltött gyakorlat-
tal, a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejûleg peda-
gógus-munkakörben tör-
ténõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Pehi: legkésõbb 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zeléssel, legalább öt éves
szgy-ot igazoló munkáltatói
igazolást, b., nyilatkozatot,
amelyben hozzájárul a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, vala-
mint ahhoz, hogy a pályázati
eljárásban részt vevõk a pá-
lyázat tartalmát megismerhe-
tik, nyilatkozatot az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint elõírt
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Lenti Város
Polgármesteri Hivatala
8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.
f: közoktatási referensnél le-
het személyesen vagy
telefonon.
Tel.: (92) 553-918.
A pályázat további megjele-
nésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. március 12.
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azok megírásában, irányítja
és ellenõrzi az intézmény
dolgozóinak munkáját,
gyakorolja a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban,
valamint a hatályos jogsza-
bályokban biztosított, ha-
táskörébe tartozó munkál-
tatói jogköröket.

Oroszlány Város
Önkormányzata
2840 oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

Oroszlány Város
Gimnáziuma
és Szakképzõ Iskolája
2840 Oroszlány,
Kossuth u. 2.

Jogszabály szerint, az
adott közoktatási intéz-
ménytípusnak megfelelõ
szakirányú v., szakvizs-
ga, legalább öt év peda-
gógusi munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 2.
Pehi: legkésõbb
2012. máj. 29.
Illetmény, juttatás: maga-
sabb vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., om., b., ön., nyilat-
kozat adatkezelésrõl.
Sikeres pályázat esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy sze-
mélyesen és elektronikus
úton kell benyújtani.
e-mail: farkasne.bmonika@
oroszlany.hu
Pc: Dr. Zágonyi Éva
jegyzõ
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.
f: polgármesteri hivatal.
Tel.: (34) 361-444.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 1.

Pomáz Város
Önkormányzata
2013 Pomáz,
Kossuth L. út 23.

Mátyás Király
Általános Iskola
2013 Pomáz,
Mátyás király u. 2.

Lf: intézmény vezetése, az
intézmény szakmai munká-
jának teljes körû irányítása,
az intézmény alkalmazot-
tai feletti munkáltatói jog-
kör gyakorlása, az intéz-
mény teljes jogkörû

Fõiskola, szakirányú fel-
sõfokú iskolai v., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, pedagógus-
szakvizsga, második és to-
vábbi alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség, leg-
alább ötéves pedagógus
munkakörben szerzett

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
Pbhi: 2012. máj. 10.
Pehi: 2012. jún. 19.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
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képviselete, felelõs a szak-
szerû és törvényes mûkö-
désért, szakszerûen és ha-
tékonyan tervezi, irányítja
és ellenõrzi az intézmény-
ben folyó nevelõ-oktató
munkát.

szgy., magyar állampol-
gárság, büntetetlen elõélet,
cselekvõképesség.

Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., az elfoga-
dott pedagógiai programot
alapul vevõ szakmai prog-
ram, vezetési koncepció, b.,
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagot az elbírálás-
ban részt vevõk teljeskörûen
megismerhetik és a pályázati
anyagban foglalt szemé-
lyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(384-12/2012), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
f: Juhász Renáta oktatási
referens.
Tel.: (26) 814-386.
A pályázat további megjele-
nésének helye:
www.pomaz.hu
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.pomaz.hu honlapon
szerezhet.

Polgárdi Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8154 Polgárdi,
Batthyány u. 132.
Tel.: (22) 576-230

Széchenyi István
Általános- és Zeneiskola
és Dolgozók
Gimnáziuma
8154 Polgárdi,
Kossuth u. 139.

Lf: az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó, jogsza-
bályban elõírt feladatok el-
látása, az intézmény veze-
tése, különös tekintettel a
Közokt.tv-ben a nevelési-
oktatási intézmények mû-
ködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet-
ben, valamint az állam-

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntet-
len elõélet, a Közokt.tv.
17–18. §-a szerinti szak-
irányú felsõfokú v., leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus-szak-
vizsga, másodszor és to-
vábbi alkalommal történõ
megbízás esetén pedagó-
gus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség, a magasabb veze-
tõi feladatok ellátására

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõben.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (3 eredeti pél-
dányban), om., vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
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háztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és
annak végrehajtási
rendeletében foglaltak.

megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
létesített határozatlan ide-
jû közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezhetõ.

fejlesztési elképzelésekkel,
szgy-t igazoló munkáltatói
igazolás, b., nyilatkozatot ar-
ra vonatkozóan, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy pályáza-
tának nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen, három példány-
ban, zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Nyikos László
polgármester
8154 Polgárdi,
Batthyány u. 132.

Téglás Város
Önkormányzatának
Polgármestere
4243 Téglás,
Kossuth u. 61.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4243 Téglás,
Úttörõ u. 15.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez elõírt felsõfokú
iskolai v. és szakképzett-
ség, legalább öt év peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy., pedagógus-
szakvizsga, intézményve-
zetõi szakképzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, kiemel-
kedõ szakmai
tevékenység.
Elõny: valamely EU-nyelv
tárgyalóképes ismerete,
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenést
követõ 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
vp. mértéke: 300%,
szl. nincs.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz,
vpr. om.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
„Iskolaigazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Téglás Város
Polgármesterének
címezve a Polgármesteri Hi-
vatalhoz
4243 Téglás,
Kossuth u. 61.
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Tiszaföldvár Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 116–120.

Lf: az intézmény színvona-
las szakmai munkájának,
gazdálkodásának vezetése,
szervezése, irányítása, el-
lenõrzése. Az intézmény
mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése, pá-
lyázatok készítése. Az in-
tézmény által ellátott
alapfeladat: alapfokú
nevelés-oktatás.

A Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdése alapján nevelési-
oktatási intézményben az
intézményvezetõi megbí-
zás feltétele:
a) az adott nevelési-okta-

tási intézményben peda-
gógus-munkakör betöl-
téséhez szükséges
– a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésben
felsorolt – felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, továbbá peda-
gógus-szakvizsga, kö-
zépiskolában – ha e tör-
vény másképp nem ren-
delkezik – egyetemi
szintû tanári v. és szak-
képzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,

b) másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség,

c) legalább öt év
– a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésben meg-
határozott kivétellel –
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.,

d) a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,

büntetlen elõélet, nem áll
olyan foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jog-
viszony létesítését
nem teszi lehetõvé.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: a közalkal-
mazotti jogviszony határo-
zatlan idõre jön létre, az in-
tézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén – a Kjt.
21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – három
hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény, juttatás: a Ma-
gyarország 2012. évi köz-
ponti költségvetésrõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. tör-
vény 57. § (1) bekezdés
b) pontja, a Kjt. 70. §
(2) bek. a) pontja, valamint a
Kjt. végrehajtásáról a közok-
tatási intézményekben
138/1992. (X. 8.) Korm. ren-
delet 14/C. § alapján kerül
megállapításra.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 40 napon belül,
amely 2012. ápr. 10.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdés alapján összehí-
vott bizottság véleményezi
2012. április 27-ig. A fenn-
tartó a közoktatási intézmény
vezetõjének megbízása elõtt
beszerzi a Közokt.tv. 102. §
(3), illetve a rendelet 5. §
(9) és (11) bekezdéseiben
szereplõ véleményezõ
szervek véleményét 2012.
máj. 14-ig. A pályázatok
képviselõ-testület általi
elbírálásának határideje
2012. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
személyes adatokat is tartal-
mazó részletes szakmai ön.,
om., b., hatósági bizonyít-
ványt, amely igazolja, hogy
nem áll olyan foglalkoztástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
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létesítését nem teszi lehetõ-
vé, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozatot, hogy
a pályázata elbírálásával kap-
csolatos napirendi pont nyil-
vános ülésen történõ tárgya-
lásához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, papír alapon,
A4-es formátumban, ajánlott
küldeményként, postai úton,
egy eredeti és egy másolati
példányban, „Kossuth Lajos
Általános Iskola igazgatói
pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
Pc: Tiszaföldvár Város
Jegyzõje
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.
f: Hegedûs István
polgármester vagy
Hajós Attiláné dr. Szlama
Katalin címzetes fõjegyzõ.
Tel.: (56) 470-017 vagy
szervezes.foldvar@
externet.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a megfelelõ pá-
lyázó hiányában a pályázati
kiírást eredménytelennek
nyilvánítsa.

Hajnóczy József
Gimnázium,
Humán Szakközépiskola és
Kollégium
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth Lajos út 122.

Lf: az intézmény színvona-
las szakmai munkájának,
gazdálkodásának vezetése,
szervezése, irányítása, el-
lenõrzése. Az intézmény
mûködését érintõ

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: a közalkal-
mazotti jogviszony határo-
zatlan idõre jön létre, az in-
tézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén – a Kjt.
21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – három
hónap próbaidõ kikötésével.
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pályázati lehetõségek fi-
gyelése, pályázatok készí-
tése. Az intézmény által el-
látott alapfeladat: alapfokú
nevelés-oktatás.

Illetmény, juttatás: a Ma-
gyarország 2012. évi köz-
ponti költségvetésrõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. tör-
vény 57. § (1) bekezdés
b) pontja, a Kjt. 70. §
(2) bek. a) pontja, valamint a
Kjt. végrehajtásáról a közok-
tatási intézményekben
138/1992. (X. 8.) Korm. ren-
delet 14/C. § alapján kerül
megállapításra.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 40 napon belül,
amely 2012. ápr. 10.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdés alapján összehí-
vott bizottság véleményezi
2012. ápr. 27-ig. A fenntartó
a közoktatási intézmény ve-
zetõjének megbízása elõtt
beszerzi a Közokt.tv. 102. §
(3), illetve a rendelet 5. § (9)
és (11) bekezdéseiben sze-
replõ véleményezõ szervek
véleményét 2012. máj. 14-ig.
A pályázatok képviselõ-tes-
tület általi elbírálásának ha-
tárideje 2012. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
személyes adatokat is tartal-
mazó részletes szakmai ön.,
om., b., hatósági bizonyít-
ványt, amely igazolja, hogy
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõ-
vé, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozatot, hogy a
pályázata elbírálásával kap-
csolatos napirendi pont nyil-
vános ülésen történõ tárgya-
lásához hozzájárul-e.
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A pályázat benyújtásának
módja: írásban, papír alapon,
A4-es formátumban, ajánlott
küldeményként, postai úton,
egy eredeti és egy másolati
példányban, „Hajnóczy
József Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és Kollégi-
um igazgatói pályázat” meg-
jelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Tiszaföldvár Város
Jegyzõje
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.
f: Hegedûs István
polgármester vagy
Hajós Attiláné dr. Szlama
Katalin címzetes fõjegyzõ
Tel.: (56) 470-017 vagy
szervezes.foldvar@
externet.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a megfelelõ pá-
lyázó hiányában a pályázati
kiírást eredménytelennek
nyilvánítsa.

Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Budapest Fõváros
VIII. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.

Lakatos Menyhért
Józsefvárosi
Általános Mûvelõdési
Központ
1086 Budapest,
Bauer S. u. 6–8.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges egye-
temi szintû tanári v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben
szerzett szgy.
A megbízás kiegészítõ fel-
tételei: intézményvezetõi
szakképzettség megléte.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtásá-
nak határidejétõl számított
90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel.
A pályázatban kiemelten je-
lenjen meg a kerület jellegé-
hez igazodó pedagógiai
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koncepció és az intézmény
menedzselésére irányuló
vezetõi elképzelés.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, írás-
ban kell benyújtani.
Pc., f: Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
Humánszolgáltatási
Ügyosztály,
Intézményfelügyeleti Iroda.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 30.
A Józsefvárosi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete mint
kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánít-
sa a pályázatot.

Józsefvárosi
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Központ
és Általános Iskola
1084 Budapest,
Tolnai Lajos u. 11–15.

Fogyatékosság típusa sze-
rinti gyógypedagógiai ta-
nári, konduktori, konduk-
tor-tanítói, terapeuta v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben
szerzett szgy.
A megbízás kiegészítõ fel-
tételei: elõny intézmény-
vezetõi szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán való megjelenéstõl szá-
mított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtásá-
nak határidejétõl számított
90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ kerületi fejlesztésekhez
igazodó innovatív pedagógi-
ai elképzeléseket.
A pályázatban kiemelten je-
lenjen meg az intézmény me-
nedzselésére irányuló vezetõi
elképzelés.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, írás-
ban kell benyújtani.
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Pc., f: Józsefvárosi Önkor-
mányzat
Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
Humánszolgáltatási
Ügyosztály,
Intézményfelügyeleti Iroda.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 30.
A Józsefvárosi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete, mint
kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánít-
sa a pályázatot.

Józsefvárosi
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
és Szakmai Szolgáltató
Intézmény
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 4.

A pedagógiai szakszolgá-
latokról szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet sze-
rinti v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben
szerzett szgy.
A megbízás kiegészítõ fel-
tételei: elõny közoktatás-
vezetõi szakvizsga meglé-
te, illetve aki a közokta-
tás-vezetõi szakvizsga
megszerzését – a fenntartó
támogatásával – a kineve-
zéstõl számított
három éven belül vállalja.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán való megjelenéstõl szá-
mított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtásá-
nak határidejétõl számított
90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, írás-
ban kell benyújtani.
Pc., f: Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
Humánszolgáltatási
Ügyosztály,
Intézményfelügyeleti Iroda.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 30.
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A Józsefvárosi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete, mint
kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánít-
sa a pályázatot.

Budapest,
XXI. kerület
Csepel Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1211 Budapest XXI.,
Szent Imre tér 10.

Nevelési Tanácsadó
1211 Budapest,
Kiss J. alt. u. 10–12.

4/2010. (I. 9.) OKM ren-
delet 3. §-ában elõírtak az-
zal a megkötéssel, hogy
pedagógusi szakvizsga-
ként csak a közoktatás-
vezetõi vagy tanügy-igaz-
gatási szakértõi pedagógus
szakvizsgát fogadjuk el,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes hon-
lapján való közzétételtõl szá-
mított 30. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzelésekkel.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., a pályázat vélemé-
nyezésében és elbírálásában
részt vevõk betekintési jogá-
ra utaló nyilatkozatot, továb-
bá a korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazoláso-
kat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen kell benyújtani,
„intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva.
Pc: Budapest
XXI. kerület
Csepel Önkormányzata Ok-
tatási, Mûvelõdési, Ifjúsági
és Sport Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A.
Levelezési cím:
1751 Budapest, Pf. 85.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 15.

Besenyõtelek Község
Képviselõ-testülete
3373 Besenyõtelek,
Fõ út 89.

Általános
Mûvelõdési Központ
3373 Besenyõtelek,
Fõ út 108.

Fõiskolai szakirányú fel-
sõfokú v., pedagógus-
szakvizsga, legalább öt év
szgy., felhasználói szintû
számítógép-kezelõi isme-
ret, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõs.
Pbhi: 2012. ápr. 2.
Pehi: 2012. jún. 8.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hiteles om.,
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, nyilatkozatot a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munka-
kör megnevezésével: „Álta-
lános Mûvelõdési Központ
(ÁMK) intézményvezetõ-
igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Bozsik Csaba
polgármester
Besenyõtelek Község
Képviselõ-testülete
3373 Besenyõtelek,
Fõ út 89.
A pályázat további megjele-
nésének helye:
NKI internetes honlap,
Heves Megyei Hírlap.

Dunavecse Város
Önkormányzata
6087 Dunavecse,
Fõ út 43.

Vikár Béla
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
Dunavecse,
Fõ u. 35.

Lf: Vikár Béla Mûvelõdési
Ház és Könyvtár Igazgatói
feladatainak ellátása, szak-
mai munkájának koordiná-
lása, színvonalas szakmai
tevékenységének tervezé-
se, szervezése, az intéz-
mény mûködését érintõ pá-
lyázati lehetõségek
figyelése.

Fõiskola, a Kjt.-nek a mû-
vészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi terü-
leten foglalkoztatott köz-
alkalmazottak jogviszo-
nyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésére ki-
adott 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet és a kultu-
rális szakemberek szerve-
zett képzési rendszerérõl,
követelményeirõl és a
képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet rendelke-
zései szerint, közmûvelõ-
dési végzettségû és szak-
képzettségû feladatkörben,
vagy felsõfokú szakirányú
munkakörben – legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, felhasználói

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot a
bizottsági javaslat kialakítá-
sát követõen a képviselõ-
testület bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, részletes szakmai
ön., b. eredetben, vpr., om.,
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szintû számítástechnikai
ismeretek, „B” kategóriás
jogosítvány, magyar ál-
lampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ, ill. be-
vándorolt vagy letelepe-
dett státus, büntetlen elõ-
élet, tizennyolcadik életév
betöltése, magyar nyelvtu-
dás, felsõfokú közmûvelõ-
dési v. és szakképzettség,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, az 1/2000.
(I. 14.) NKÖM rendelet
szerinti közmûvelõdési
intézményvezetõi tanfo-
lyami képesítés, kiemel-
kedõ közmûvelõdési
tevékenység.

nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatának
nyílt ülésen való tárgyalásá-
hoz hozzájárul-e, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázat
tartalma közölhetõ-e
3. személlyel.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító
számmal, valamint a munka-
kör megnevezésével: „Vikár
Béla Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc., f: Vörös Sándor
polgármester
Tel.: (78) 437-116.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
Dunavecse Város honlapja:
2012. március 1.
NKI internetes honlap:
2012. március 1.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a Vikár Béla Mûvelõdési
Ház és Könyvtár a feladato-
kat önálló intézményként
látja el.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.dunavecse.hu honlapon
szerezhet.

Mórahalom Város
Képviselõ-testülete
6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.

Móra Ferenc Általános
Mûvelõdési Központ

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, felsõ-
fokú szakirányú v., leg-
alább 10 éves szgy., szak-
vizsga.
További feltétel: mórahal-
mi lakóhely, legalább
tízéves vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30 napig.
Pehi: a pályázat megjelené-
sétõl számított 60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, ma-
gasabb vp.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, szakmai gyakorlat igazo-
lása.
Az intézmény önálló gazdál-
kodási és munkáltatói jog-
körrel rendelkezik.
Pc: Mórahalom város
Képviselõ-testülete
6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.

Tapolca Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
8301 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Tapolca
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
8300 Tapolca,
Ady E. u. 22. fszt.

A közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., a Közokt.tv.
15–16. §-ában meghatáro-
zott v. és szakképzettség,
a 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §,
illetve a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM ren-
delet 2. §, 3. § alapján,
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárság és leg-
alább öt év szgy., maga-
sabb vezetõ beosztás ellá-
tására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: közalkal-
mazotti besorolás szerint.
magasabb vp: a közalkalma-
zotti pótlékalap 230%-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., közjegyzõ
által hitelesített om., ötéves
szgy-t igazoló dokumentum,
b. vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, továbbá a pá-
lyázati felhívásban megfo-
galmazott tartalmi
követelmények.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhe-
tik, adatvédelmi nyilatkoza-
tot, amelyben a pályázó hoz-
zájárul a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázattal összefüggésben
szükséges kezeléséhez, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy eleget tesz a
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségnek.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, két példány-
ban (egy eredeti és egy má-
solati), zárt borítékban
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és digitális adathordozón
(CD), „Intézményvezetõi pá-
lyázat Tapolcai Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
Tapolca” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tapolca Város
Polgármestere
8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Közlemény általános iskolai okmányok megsemmisítésérõl

A Mindszenti Általános Iskola székhelyének (6630 Mindszent, Szabadság tér 2–3.) és Dózsa-Telepi Tagintézményé-
nek (6630 Mindszent, Iskola u. 72–76.) közleménye a megsemmisített bizonyítványokról, bizonyítvány pótlapokról,
törzslapokról és bizonyítványmásodlatról.

Bizonyítványok:

Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

01. Tü.829.r.sz. PTI 036577 2012. 01. 26-án megsemmisítve

02. Tü.829.r.sz. PTJ 058186 2012. 01. 26-án megsemmisítve

03. Tü.829.r.sz. PTJ 058192 2012. 01. 26-án megsemmisítve

04. Tü.829.r.sz. PTK 077752 2012. 01. 26-án megsemmisítve

05. Tü.829.r.sz. PTK 077789 2012. 01. 26-án megsemmisítve

06. Tü.829.r.sz. PTK 077790 2012. 01. 26-án megsemmisítve

07. Tü.829.r.sz. PTL 012007 2012. 01. 26-án megsemmisítve

08. Tü.829.r.sz. PTM 060490 2012. 01. 26-án megsemmisítve

09. Tü.829.r.sz. PTN 044580 2012. 01. 26-án megsemmisítve

10. Tü.829.r.sz. PTN 044588 2012. 01. 26-án megsemmisítve

11. Tü.829.r.sz. PTN 050338 2012. 01. 26-án megsemmisítve

Bizonyítvány pótlapok:
Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

01. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064921 2012. 01. 26-án megsemmisítve

02. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064922 2012. 01. 26-án megsemmisítve

03. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064946 2012. 01. 26-án megsemmisítve

04. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064948 2012. 01. 26-án megsemmisítve

05. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064950 2012. 01. 26-án megsemmisítve

06. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064953 2012. 01. 26-án megsemmisítve

07. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064954 2012. 01. 26-án megsemmisítve

08. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064959 2012. 01. 26-án megsemmisítve

09. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064960 2012. 01. 26-án megsemmisítve

10. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064963 2012. 01. 26-án megsemmisítve
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Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

11. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064979 2012. 01. 26-án megsemmisítve

12. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064980 2012. 01. 26-án megsemmisítve

13. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064981 2012. 01. 26-án megsemmisítve

14. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064982 2012. 01. 26-án megsemmisítve

15. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064983 2012. 01. 26-án megsemmisítve

16. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064989 2012. 01. 26-án megsemmisítve

17. Tü.800/gépi r.sz. PTA 064991 2012. 01. 26-án megsemmisítve

18. Tü.800/gépi r.sz. PTB 041210 2012. 01. 26-án megsemmisítve

19. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060218 2012. 01. 26-án megsemmisítve

20. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060219 2012. 01. 26-án megsemmisítve

21. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060220 2012. 01. 26-án megsemmisítve

22. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060236 2012. 01. 26-án megsemmisítve

23. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060242 2012. 01. 26-án megsemmisítve

24. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060250 2012. 01. 26-án megsemmisítve

25. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060252 2012. 01. 26-án megsemmisítve

26. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060254 2012. 01. 26-án megsemmisítve

27. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060256 2012. 01. 26-án megsemmisítve

28. Tü.800/gépi r.sz. PTB 060257 2012. 01. 26-án megsemmisítve

29. Tü.800/gépi r.sz. PTB 137034 2012. 01. 26-án megsemmisítve

30. Tü.800/gépi r.sz. PTB 137035 2012. 01. 26-án megsemmisítve

31. Tü.800/gépi r.sz. PTB 137040 2012. 01. 26-án megsemmisítve

32. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042001 2012. 01. 26-án megsemmisítve

33. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042002 2012. 01. 26-án megsemmisítve

34. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042052 2012. 01. 26-án megsemmisítve

35. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042105 2012. 01. 26-án megsemmisítve

36. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042106 2012. 01. 26-án megsemmisítve

37. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042107 2012. 01. 26-án megsemmisítve

38. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042108 2012. 01. 26-án megsemmisítve

39. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042112 2012. 01. 26-án megsemmisítve

40. Tü.800/gépi r.sz. PTC 042131 2012. 01. 26-án megsemmisítve

41. Tü.800/gépi r.sz. PTC 047999 2012. 01. 26-án megsemmisítve

42. Tü.800/gépi r.sz. PTC 048000 2012. 01. 26-án megsemmisítve

43. Tü.800/gépi r.sz. PTC 188611 2012. 01. 26-án megsemmisítve

44. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237877 2012. 01. 26-án megsemmisítve

45. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237905 2012. 01. 26-án megsemmisítve

46. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237916 2012. 01. 26-án megsemmisítve

47. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237917 2012. 01. 26-án megsemmisítve

48. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237920 2012. 01. 26-án megsemmisítve

49. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237948 2012. 01. 26-án megsemmisítve

50. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237966 2012. 01. 26-án megsemmisítve

51. Tü.800/gépi r.sz. PTC 237988 2012. 01. 26-án megsemmisítve

52. Tü.800/gépi r.sz. PTC 238013 2012. 01. 26-án megsemmisítve
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Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

53. Tü.800/gépi r.sz. PTC 238014 2012. 01. 26-án megsemmisítve

54. Tü.800/gépi r.sz. PTC 238015 2012. 01. 26-án megsemmisítve

55. Tü.800/gépi r.sz. PTD 211212 2012. 01. 26-án megsemmisítve

56. Tü.800/gépi r.sz. PTD 211244 2012. 01. 26-án megsemmisítve

57. Tü.800/gépi r.sz. PTD 211263 2012. 01. 26-án megsemmisítve

58. Tü.800/gépi r.sz. PTD 211274 2012. 01. 26-án megsemmisítve

59. Tü.800/gépi r.sz. PTD 211322 2012. 01. 26-án megsemmisítve

60. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124782 2012. 01. 26-án megsemmisítve

61. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124796 2012. 01. 26-án megsemmisítve

62. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124797 2012. 01. 26-án megsemmisítve

63. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124824 2012. 01. 26-án megsemmisítve

64. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124864 2012. 01. 26-án megsemmisítve

65. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124893 2012. 01. 26-án megsemmisítve

66. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124895 2012. 01. 26-án megsemmisítve

67. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124901 2012. 01. 26-án megsemmisítve

68. Tü.800/gépi r.sz. PTE 124902 2012. 01. 26-án megsemmisítve

69. Tü.800/gépi r.sz. PTE 201273 2012. 01. 26-án megsemmisítve

70. Tü.800/gépi r.sz. PTE 201274 2012. 01. 26-án megsemmisítve

71. Tü.800/gépi r.sz. PTE 201275 2012. 01. 26-án megsemmisítve

72. Tü.800/gépi r.sz. PTE 201276 2012. 01. 26-án megsemmisítve

73. Tü.800/gépi r.sz. PTE 201311 2012. 01. 26-án megsemmisítve

74. Tü.800/gépi r.sz. PTF 107241 2012. 01. 26-án megsemmisítve

75. Tü.800/gépi r.sz. PTG 041244 2012. 01. 26-án megsemmisítve

76. Tü.800/gépi r.sz. PTG 041245 2012. 01. 26-án megsemmisítve

77. Tü.800/gépi r.sz. PTG 041247 2012. 01. 26-án megsemmisítve

78. Tü.800/gépi r.sz. PTG 041274 2012. 01. 26-án megsemmisítve

79. Tü.800/gépi r.sz. PTG 041288 2012. 01. 26-án megsemmisítve

80. Tü.800/gépi r.sz. PTG 041327 2012. 01. 26-án megsemmisítve

81. Tü.800/gépi r.sz. PTG 142120 2012. 01. 26-án megsemmisítve

82. Tü.800/gépi r.sz. PTG 142128 2012. 01. 26-án megsemmisítve

83. Tü.800/gépi r.sz. PTG 142131 2012. 01. 26-án megsemmisítve

84. Tü.800/kézi r.sz. PTA 072039 2012. 01. 26-án megsemmisítve

85. Tü.800/kézi r.sz. PTA 072050 2012. 01. 26-án megsemmisítve

86. Tü.800/kézi r.sz. PTA 072054 2012. 01. 26-án megsemmisítve

87. Tü.800/kézi r.sz. PTA 072055 2012. 01. 26-án megsemmisítve

Törzslapok, 1–3. osztály:

Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

01. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 085674 2012. 01. 26-án megsemmisítve

02. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086122 2012. 01. 26-án megsemmisítve

03. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086123 2012. 01. 26-án megsemmisítve

04. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086181 2012. 01. 26-án megsemmisítve
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Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

05. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086182 2012. 01. 26-án megsemmisítve

06. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086221 2012. 01. 26-án megsemmisítve

07. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086222 2012. 01. 26-án megsemmisítve

08. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086246 2012. 01. 26-án megsemmisítve

09. Tü.30/a/gépi r.sz. PTA 086247 2012. 01. 26-án megsemmisítve

10. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 010796 2012. 01. 26-án megsemmisítve

11. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134454 2012. 01. 26-án megsemmisítve

12. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134455 2012. 01. 26-án megsemmisítve

13. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134483 2012. 01. 26-án megsemmisítve

14. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134485 2012. 01. 26-án megsemmisítve

15. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134486 2012. 01. 26-án megsemmisítve

16. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134492 2012. 01. 26-án megsemmisítve

17. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134495 2012. 01. 26-án megsemmisítve

18. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134496 2012. 01. 26-án megsemmisítve

19. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134502 2012. 01. 26-án megsemmisítve

20. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134517 2012. 01. 26-án megsemmisítve

21. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134518 2012. 01. 26-án megsemmisítve

22. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134523 2012. 01. 26-án megsemmisítve

23. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134528 2012. 01. 26-án megsemmisítve

24. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134574 2012. 01. 26-án megsemmisítve

25. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134575 2012. 01. 26-án megsemmisítve

26. Tü.30/a/gépi r.sz. PTB 134603 2012. 01. 26-án megsemmisítve

27. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118696 2012. 01. 26-án megsemmisítve

28. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118717 2012. 01. 26-án megsemmisítve

29. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118789 2012. 01. 26-án megsemmisítve

30. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118794 2012. 01. 26-án megsemmisítve

31. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118798 2012. 01. 26-án megsemmisítve

32. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118809 2012. 01. 26-án megsemmisítve

33. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118861 2012. 01. 26-án megsemmisítve

34. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 118862 2012. 01. 26-án megsemmisítve

35. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 263302 2012. 01. 26-án megsemmisítve

36. Tü.30/a/gépi r.sz. PTC 263318 2012. 01. 26-án megsemmisítve

37. Tü.30/a/gépi r.sz. PTD 027132 2012. 01. 26-án megsemmisítve

38. Tü.30/a/gépi r.sz. PTD 027153 2012. 01. 26-án megsemmisítve

39. Tü.30/a/gépi r.sz. PTD 027155 2012. 01. 26-án megsemmisítve

40. Tü.30/a/gépi r.sz. PTD 027180 2012. 01. 26-án megsemmisítve

41. Tü.30/a/gépi r.sz. PTD 027208 2012. 01. 26-án megsemmisítve

42. Tü.30/a/gépi r.sz. PTD 027255 2012. 01. 26-án megsemmisítve

43. Tü.30/a/gépi r.sz. PTE 126686 2012. 01. 26-án megsemmisítve

44. Tü.30/a/gépi r.sz. PTE 126758 2012. 01. 26-án megsemmisítve

45. Tü.30/a/gépi r.sz. PTE 126764 2012. 01. 26-án megsemmisítve

46. Tü.30/a/gépi r.sz. PTE 126771 2012. 01. 26-án megsemmisítve
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Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

47. Tü.30/a/gépi r.sz. PTF 170455 2012. 01. 26-án megsemmisítve

48. Tü.30/a/gépi r.sz. PTF 170469 2012. 01. 26-án megsemmisítve

49. Tü.30/a/gépi r.sz. PTG 105985 2012. 01. 26-án megsemmisítve

Törzslapok, 4 osztály:

Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

01. Tü.30/b r.sz. PTA 040500 2012. 01. 26-án megsemmisítve

02. Tü.30/b r.sz. PTB 016093 2012. 01. 26-án megsemmisítve

03. Tü.30/b r.sz. PTB 016095 2012. 01. 26-án megsemmisítve

04. Tü.30/b r.sz. PTB 016105 2012. 01. 26-án megsemmisítve

05. Tü.30/b r.sz. PTC 014239 2012. 01. 26-án megsemmisítve

06. Tü.30/b r.sz. PTC 014240 2012. 01. 26-án megsemmisítve

07. Tü.30/b r.sz. PTC 014252 2012. 01. 26-án megsemmisítve

08. Tü.30/b r.sz. PTC 014275 2012. 01. 26-án megsemmisítve

09. Tü.30/b r.sz. PTD 002198 2012. 01. 26-án megsemmisítve

10. Tü.30/b r.sz. PTD 002201 2012. 01. 26-án megsemmisítve

11. Tü.30/b r.sz. PTD 010944 2012. 01. 26-án megsemmisítve

Törzslapok, 5–8. osztály:

Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

01. Tü.30/c r.sz. PTA 048160 2012. 01. 26-án megsemmisítve

02. Tü.30/c r.sz. PTA 048167 2012. 01. 26-án megsemmisítve

03. Tü.30/c r.sz. PTA 048174 2012. 01. 26-án megsemmisítve

04. Tü.30/c r.sz. PTA 048178 2012. 01. 26-án megsemmisítve

05. Tü.30/c r.sz. PTA 169122 2012. 01. 26-án megsemmisítve

06. Tü.30/c r.sz. PTA 169123 2012. 01. 26-án megsemmisítve

07. Tü.30/c r.sz. PTA 169124 2012. 01. 26-án megsemmisítve

08. Tü.30/c r.sz. PTA 169125 2012. 01. 26-án megsemmisítve

09. Tü.30/c r.sz. PTA 169126 2012. 01. 26-án megsemmisítve

10. Tü.30/c r.sz. PTA 169127 2012. 01. 26-án megsemmisítve

11. Tü.30/c r.sz. PTA 169128 2012. 01. 26-án megsemmisítve

12. Tü.30/c r.sz. PTA 169129 2012. 01. 26-án megsemmisítve

13. Tü.30/c r.sz. PTA 169130 2012. 01. 26-án megsemmisítve

14. Tü.30/c r.sz. PTA 169131 2012. 01. 26-án megsemmisítve

15. Tü.30/c r.sz. PTA 169132 2012. 01. 26-án megsemmisítve

16. Tü.30/c r.sz. PTA 169133 2012. 01. 26-án megsemmisítve

17. Tü.30/c r.sz. PTA 169134 2012. 01. 26-án megsemmisítve

18. Tü.30/c r.sz. PTA 169135 2012. 01. 26-án megsemmisítve

19. Tü.30/c r.sz. PTA 169136 2012. 01. 26-án megsemmisítve

20. Tü.30/c r.sz. PTA 169137 2012. 01. 26-án megsemmisítve

21. Tü.30/c r.sz. PTA 169138 2012. 01. 26-án megsemmisítve

22. Tü.30/c r.sz. PTA 169139 2012. 01. 26-án megsemmisítve
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Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

23. Tü.30/c r.sz. PTA 172243 2012. 01. 26-án megsemmisítve

24. Tü.30/c r.sz. PTA 172274 2012. 01. 26-án megsemmisítve

25. Tü.30/c r.sz. PTC 028693 2012. 01. 26-án megsemmisítve

26. Tü.30/c r.sz. PTC 028699 2012. 01. 26-án megsemmisítve

27. Tü.30/c r.sz. PTC 028715 2012. 01. 26-án megsemmisítve

28. Tü.30/c r.sz. PTD 010936 2012. 01. 26-án megsemmisítve

29. Tü.30/c r.sz. PTD 010945 2012. 01. 26-án megsemmisítve

30. Tü.30/c r.sz. PTG 025558 2012. 01. 26-án megsemmisítve

Bizonyítványmásodlat:

Sorszám Nyomtatvány r.sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés

01. Tü.15/b r.sz. PTG 002481 2012. 01. 26-án megsemmisítve

Bagitáné Szécsényi Mária s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett közlemények,
pályázati felhívások

Pályázati felhívás

„A NÉPMÛVÉSZET IFJÚ MESTERE”

cím elnyerésére

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népmûvészeti elõadói, tudományos és alkotótevé-
kenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka ki-
fejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a
„Népmûvészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az elismeréseket a kultúra területén adományozható mûvészeti és egyéb
díjakról szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (1)–(4) bekezdése alapján az augusztus 20-ai ünnepségek során
nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.

Pályázati feltételek a 2012. évben

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

I. ELÕADÓMÛVÉSZET

– hangszeres népzene
– népdal
– néptánc
– népmese

II. TÁRGYI ALKOTÓMÛVÉSZET

– fazekas
– faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
– gyermekjáték-készítõ
– kovács
– népi bútormûves
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– népiékszer-készítõ (fém, gyöngy, lószõr)
– szûcs, bõrmûves
– rézmûves
– szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszõfonó
– tojásfestõ
– mézeskalács-készítõ
– textilhímzõ, -szövõ (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítõ, csipkekészítõ, kékfestõ
– népmûvészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretû tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. bel-

téri plasztikák, építészeti megoldások) tervezõje és kivitelezõje
– a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelõ hangszerek, hangkeltõ eszközök készítõje.

Pályázati követelmények

I. Általános feltételek

A részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16. § (1) – (4) bekezdése értelmében – minden kategóriá-
ban a 15 és 35 év közötti életkor (a pályázó születési idejének tehát 1977. január 1-je és 1997. december 31-e közé kell
esnie), az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmû dolgozat.

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai-mûvészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, meste-
rei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, tervei, célkitûzései.)

A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteirõl ad számot. Ennek témája lehet:
– Elõadó-mûvészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység (falu), adatközlõ egyéniség mûvészete; egy bi-

zonyos mûfaj (dallamtípus) elõadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyûjtõi
tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élõ néphagyományhoz fûzõdõ sze-
mélyes élményeit is.

– Tárgyi alkotómûvészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekrõl, stílusokról szerzett elméleti,
technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza.
A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!

A dolgozatokat minimum 10 oldal (13-as betûnagyság, 1,5-es sortávolság/10 ezer karakter) terjedelemben, gé-
pelt/nyomtatott, fûzött formában, két példányban kérjük benyújtani. Kérjük, akinek módjában áll, elektronikus
változatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékes munkatársának. Az ehhez szükséges információk a
http://www.hagyomanyokhaza.hu/hh/palyazatok/ címen találhatók. A pályamunkákat szakértõ zsûri bírálja el, en-
nek eredményérõl minden pályázó írásos értékelést kap. Elõadó-mûvészeti kategóriában a megfelelõ színvonalú
dolgozat benyújtása elõfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetõséget biztosítunk a korábbi
évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)

II. Speciális feltételek

Gyakorlati megmérettetés:

I. ELÕADÓMÛVÉSZETI kategóriában:

– Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsõ-magyarorszá-
gi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai – ld. Sebõ Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különbözõ tájegység
anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerõ, koboz, tambura stb. – a dialek-
tusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelõen kell értel-
mezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség elõtt, elõadásszerûen bemutatni. A mû-
sorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódójon, a másikat a zsûri a helyszínen választja ki a fennma-
radt két dialektusból.

Szólistaként énekesek és a következõ hangszeresek indulhatnak: hegedûs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerõs,
tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.

Egyéb (kísérõ) hangszeresek hagyományos összetételû hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek
részt a pályázaton. (Természetesen ezt az elõbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólista-
ként indulni.)

A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik mûsorszáma kíséret nél-
küli legyen.

– Néptánc kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelmûen kell fel-
tüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak
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be!) A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin György: Magyar tánctípusok és tánc-
dialektusok 20–27. és 56–130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemzõ tánctípusaival készüljön.
Ezekbõl két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség elõtt, elõadásszerûen, a tájegységnek megfelelõ vi-
seletben bemutatnia. Az elsõ mûsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsûri választja
ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságá-
nak felmérését szolgálja.)

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai – hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt – három
(egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebbõl egy értelemszerûen a dolgozat témájához kapcsolódjon,
a másik kettõ lehet két különbözõ dialektusból származó magyar-, és/vagy anyaországi. A dialektusbeosztást ter-
mészetesen az adott táncanyagnak megfelelõen kell értelmezni. A három mûsorszámból kettõt kell közönség elõtt,
elõadásszerûen (táncosoknak a tájegységnek megfelelõ viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául vá-
lasztott nemzetiségi anyag, a másikat a zsûri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, ha-
nem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)

Próbalehetõséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön,
elõre jelezni!

– Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása
szerint, illetve a gyûjtött anyagnak megfelelõen – közönség elõtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mese-
mondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsûri a helyszínen
választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevé-
kenységének megfelelõen) tartalmazzon a népmese különbözõ, fontosabb mûfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündér-
mese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)

II. A TÁRGYI ALKOTÓMÛVÉSZET kategóriában a pályázónak a választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy
funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alól a
tojásfestõ kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia. (Fontos: ha a beadott pályázati anyag
száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot a zsûri elutasíthatja az értékelésen.)

Nagyméretû tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítõi a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú
fényképeket küldjenek be. Bútorkészítõk – amennyiben lehetõségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel
pályázzanak. Ha ez megoldhatatlan, akkor a szemléletes A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíves-
kedjenek beküldeni. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotómûvészet hagyományaira építõ vagy azt felhasz-
náló tárgyakkal pályázhatnak.

A beadott tárgyakból – a zsûri értékelése alapján – kiállítás készül augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadá-
sára – amennyiben kiállításra kerültek – csak a kiállítás lebontása után kerülhet sor.

III. A pályázatok benyújtása

A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2012. ápri-
lis 30-áig beérkezõen kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népmûvészeti Módszertani Mûhelyének címére (1011
Budapest, Corvin tér 8.) postai úton vagy személyesen (munkanapokon H–Cs: 9–16, P: 9–14 óra között). Mellékelni
kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthetõ formátumban megtalálható a
www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).

IV. A pályázatok értékelése

A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsûrivel) május végén várható. Az értékelés pontos
idõpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.

Az elõadómûvészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy idõben, egy közös mûsor ke-
retében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – vár-
hatóan május végi – idõpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülõ kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népmûvészeti Mód-
szertani Mûhelyének munkatársai a 225-6086-os (népzene, néptánc), a 225-6053-as (népmese), illetve a 225-6065-os (kéz-
mûvesség) telefonszámon, munkanapokon (H–Cs: 9–16, P: 9–14 óra között).

Dr. Réthelyi Miklós s.k.
nemzeti erõforrás miniszter
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PÁLYÁZATI ADATLAP A 2012. ÉVBEN
a „Népmûvészet Ifjú Mestere” címhez

A pályázó neve: ………………………….............................................................................………………………..

születési év, hó, nap: ……………........................…...

címe: …………………………………………………………………………………………

telefonszáma: …………………………… e-mail címe: …......………………………………..

Pályázati kategóriája, a pályázás módja (a megfelelõ aláhúzandó):

I. ELÕADÓMÛVÉSZET

– hangszeres népzene: szólistaként / a/az ……………………...............................…….……….. zenekar tagjaként

– népdal: szólistaként / a/az ……………………..............................……..…. énekegyüttes tagjaként

– néptánc: egyénileg / párban (………...........................…………………………………….val/-vel)

– népmese

Dolgozatának címe, témája: ..........…………………..............………........…………………………………………

Színpadi produkciói: 1. ………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………

II. TÁRGYI ALKOTÓMÛVÉSZET

– fazekas
– faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
– gyermekjátékkészítõ
– kovács
– népi bútormûves
– népiékszer-készítõ (fém, gyöngy, lószõr)
– szûcs, bõrmûves
– rézmûves
– szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszõfonó
– tojásfestõ
– mézeskalács-készítõ
– textilhímzõ, -szövõ (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítõ, csipkekészítõ, kékfestõ
– népmûvészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretû tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. bel-

téri plasztikák, építészeti megoldások) tervezõje és kivitelezõje
– a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelõ hangszerek, hangkeltõ eszközök ké-

szítõje

Dolgozatának címe, témája:…………………………………………………………

A pályázati feltételeket és a pályázati kiírásban foglaltakat magamra nézve elfogadom:

……………………, 2012. ………………………. ............................................................
aláírás
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleményei

I.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg televíziófilm-forgató-
könyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés támogatására 20 000 000 forintos keretösszegben (TVFILMTERV2012).

A pályázatot 2012. április 4-én, 2012. április 11-én, 2012. április 18-án és 2012. április 25-én, kizárólag szerdánként
9 és 16 óra között, elõzetes bejelentkezés alapján az alábbi címen lehet benyújtani:

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. I. emelet A109 (Magyar Rádió, Pollack Mihály téri épület).
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei letölthetõek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ

Alap Támogatási területének honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu).

II.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. november 11-én háromszakaszos pályázati eljárást hir-
detett meg animációs filmek gyártásának támogatására (ANIMACIO2011).

A Médiatanács 2012. március 14-ei döntésével az eljárásban közel 97,5 millió forintból 9 animációs film készítését tá-
mogatja.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap Támogatási területének honlapján (http://tamogatas.mtva.hu) található.

III.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általá-
nos Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján háromszakaszos pályázati eljárást hirdetett meg dokumentum-
filmek gyártásának támogatására.

A dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban a Médiatanács a 2012. már-
cius 14-i döntése értelmében 22 filmalkotást összesen 191 736 000 forint támogatásban részesített.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap Támogatási területének honlapján (http://tamogatas.mtva.hu/) található.

IV.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati eljárást hirdet meg magyarországi helyi vagy kör-
zeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ lineáris audiovizuális (televíziós) médiaszolgáltatók számára televí-
ziós közéleti magazin, illetve televíziós hírmûsor és kulturális magazin készítésének támogatására (TVALLANDO2012).

A jelen eljárásban az egyes támogatott idõszakokhoz kapcsolódóan az alábbi négy beadási nap van: az elsõ forduló-
ban 2012. április 11., a második fordulóban 2012. július 11., a harmadik fordulóban 2012. október 10., a negyedik for-
dulóban 2013. január 23.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei letölthetõek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap Támogatási terület honlapjáról (www.tamogatas.mtva.hu).

V.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. február 28-án pályázati felhívást bocsátott ki a magyar-
országi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók számá-
ra televíziós közéleti magazinmûsor illetve televíziós hír- és kulturális magazinmûsor készítésének 2011. évi támoga-
tására.

A Médiatanács 2012. március 7-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ

Alap Támogatási területének honlapján (www.tamogatas.mtva.hu) található.
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VI.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. február 28-án pályázati felhívást bocsátott ki a magyar-
országi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ rádiós médiaszolgáltatók számára sporthíreket
is tartalmazható hírmûsor, illetve közérdekû szolgáltató magazinmûsor készítésének 2011. évi támogatására.

A Médiatanács 2012. március 7-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ

Alap Támogatási területének honlapján (www.tamogatas.mtva.hu) található.

VII.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. november 11-én háromszakaszos pályázati eljárást hir-
detett meg ismeretterjesztõ filmek gyártásának támogatására (ISMERET2011).

A Médiatanács 2012. március 7-ei döntésével az eljárásban közel 160 millió forintból 16 ismeretterjesztõ film készíté-
sét támogatja.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap Támogatási területének honlapján (www.tamogatas.mtva.hu) található.

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról és a fel-
sõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazzák.

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGITUDOMÁNYI KAR
Szervezési és Vezetési Tansszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett docens feladata alapképzési szakokon az Üzleti kommunikáció, Munkaügyi kapcsolatok, Pályaszociali-
zációs tréning (angol és magyar nyelven); mesterképzési szakokon a Kompenzációmenedzsment, Munkaerõ-piaci moz-
gások szakirányú továbbképzési szakokon a Humán menedzsment címû tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tan-
anyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése.

Aktívan vegyen részt a tanszék kutatási, tehetséggondozási tevékenységében, valamint témavezetõként a doktori is-
kola munkájában. Lehetõség szerint bõvítse a tanszék külsõ szakmai kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar hazai
és nemzetközi projektmunkáiban.

A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal. Ezen-
kívül rendelkezzen jelentõs, publikációkkal is alátámasztott kutatói múlttal a humán menedzsment területén. Elvárt a tudomá-
nyos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat, valamint az angol nyelv tárgyalási és oktatási szintû ismerete.

A kinevezés 2012. október 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. szeptember 30-ig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjele-

néstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon

szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére*

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Balatonfenyves Község
Önkormányzat
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey Ferenc u. 27.

Kisfenyõ Óvoda
8646 Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 35–37.

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v. (Közokt.tv.18. §),
legalább öt év feletti peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ közzétételtõl szá-
mított 30. nap.
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elõélet, pedagógus-szak-
vizsga.

Pehi: a véleményezési idõ
betartásával, a véleménye-
zésre jogosultak által készí-
tett jegyzõkönyvek beérkezé-
sét követõ képviselõ-
testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, la-
kás a vezetõi megbízás idõ-
tartamára megoldható.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, öt év szgy
igazolása, om, b, vpr, szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, nyi-
latkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a vélemé-
nyezésre jogosultak a pályá-
zat tartalmát megismerjék.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, pos-
tai úton vagy személyen
dr. Tóthné dr. Sass Mónika
jegyzõnél
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 27.
Tel.: (85) 560-158.

Berhida Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8182 Berhida,
Veszprémi u. 1–3.

Óvodavezetõ

Lf: az irányadó jogszabá-
lyokban meghatározott fel-
adatok ellátása, az intéz-
mény törvényes mûködte-
tése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogok
gyakorlása.

Fõiskola, óvodapedagó-
gusi v., pedagógus-szak-
vizsga, büntetlen elõélet,
legalább öt év óvodapeda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.
Elõny: óvodavezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig, határozott
idõre,öt évre, három hónap
próbaidõ kikötésével szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
A benyújtás határidején a
Berhida Város Önkormány-
zathoz való beérkezés
idõpontját kell érteni.
Pehi: 2012. jún. 28.
A képviselõ-testületi ülés,
melyen a pályázók közül a
kiválasztott személyek meg-
hallgatására is sor kerül.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zelésekkel, om, b, nyilat-
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kozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a személyét érintõ
kérdés tárgyalását nyílt vagy
zárt ülésen kéri.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A magasabb vezetõ részére
biztosított pótlék mértéke a
közalkalmazott illetmény-
alap 230%-a.

Budapest Fõváros
X. kerület
Kõbányai Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1102 Budapest,
Szent László tér 29.

Kõbányai Kiskakas Óvoda
1104 Budapest,
Mádi u. 86–94.

Lf: az óvoda szakszerû és
törvényes mûködtetése, ta-
karékos gazdálkodás, mun-
káltatói jogok gyakorlása,
döntés az intézmény mûkö-
désével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Felsõfokú iskolai v., óvo-
dapedagógus v., óvodape-
dagógus munkakörben
legalább öt év szakmai ta-
pasztalat, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefoly-
tatása, pedagógus-szak-
vizsga, szgy a Közokt.tv.
18. §-a szerint, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet és cselekvõ-
képesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után a Kul-
turális, Oktatási és Sport
Bizottság személyesen is
meghallgatja a pályázót.
A bizottság javaslatára a vég-
leges döntést a Képviselõ-
testület hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy igazolá-
sa, szakmai ön, b, om, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy nyertes pályázó-
ként a 2007. évi CLII. tör-
vény 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti idõben va-
gyonnyilatkozatot tesz,
szakmai helyzetelemzésre
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épülõ vpr. a fejlesztési elkép-
zelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton (egy pél-
dányban) vagy elektronikus
formában, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító-
számmal: K/23388/2012/II.,
valamint a munkakör megne-
vezésével: „óvodavezetõ” el-
látva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
X. kerület
Kõbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Kulturális
és Civil Csoportja
1102 Budapest,
Bánya u. 35.
e-mail:
kantasivett@kobanya.hu
f: dr. Kántásné
dr. Szabó Ivett.
Tel.: 433-8151.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.nki.gov.hu
2012. március.
www.kobanya.hu
2012. március.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.kobanya.hu honlapon
szerezhet.

Felcsút Községi
Önkormányzat
8086 Felcsút,
Fõ u. 75.

Kastély Óvoda
8086 Felcsút, Fõ u. 56.

Lf: az intézmény törvényes
mûködésének biztosítása,
a pedagógiai munka szak-
mai irányítása, a nevelési
program megvalósulásának
biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói, vezetõi jogok
gyakorlása, személyügyi
és gazdasági feladatok
ellátása.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v. és szakképzett-
ség, legalább öt év szak-
mai tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet.
Elvárt kompetenciák:
a szakmai munka terén
igényes, precíz, pontos,
problémamegoldó képes-
ségekkel rendelkezzen, to-
vábbá számítógép-felhasz-
nálói ismeretek (World,
Excel, Internet stb.).

ÁEI: 2012. aug. 2.
A vezetõi megbízás
júl. 31-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 25. Képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabály-
ban rögzítettek szerinti intéz-
ményi véleményeztetés, vala-
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mint a pályázati határidõt kö-
vetõ 21 napon belül bizottság
hallgatja meg a jelölteket, a
döntést a képviselõ-testület
hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., szakmai elem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zelés, vpr, om, pedagógus-
szakvizsgát tanúsító om, b
(az eredetit kérjük becsatol-
ni), nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy személyes adatai-
nak a pályázat elbírálásában
részt vevõ személyek általi
megismeréséhez hozzájárul,
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettséget vállaló nyilat-
kozat, nyilatkozat arról,
hogy hozzájárul-e pályázatá-
nak nyílt ülésen történõ
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, két pél-
dányban, az adatbázisban
szereplõ azonosítószámmal,
valamint a beosztás megne-
vezésével: „óvodavezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Felcsút Községi
Önkormányzat
8086 Felcsút,
Fõ u. 75.
f: Mészáros Lõrinc polgár-
mester.
Tel.: (22) 594-036.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Felcsút Községi Önkormány-
zat fenntartja magának a pá-
lyázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.felcsut.hu honlapon
szerezhet.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 5.
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Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.

Kiskunfélegyházi
Napközi Otthonos Óvoda
6100 Kiskunfélegyháza,
Dózsa György u. 5.

Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ában
meghatározott feladatok
ellátása.

Felsõfokú képesítés, a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései szerinti
v., valamint a 18. § ren-
delkezéseinek való megfe-
lelés, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
legalább ötéves pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, maga-
sabb vezetõ beosztás ellá-
tásra megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkal-
mazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt nevelési
évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 26
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet
– a magasabb vezetõi pótlék
mértéke: 250% – rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, om, b,
nyilatkozat arról, hogy a
szakértõi véleményezéshez,
valamint a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
a pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: három nyomtatott
példányban, postai úton,
a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(3371-2/2012), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva,
vagy elektronikus úton
a Mûvelõdési, Oktatási,
Vallásügyi, Ifjúsági és
Sport Iroda részére a
muvelodes@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címre vagy személyesen
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
I. emelet 27. szoba.
Pc: Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
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A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes oldal: 2012.
március 27.
Félegyházi Közlöny
Kiskunfélegyháza hivatalos
honlapja:
www.kiskunfelegyhaza.hu

Pécel Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2119 Pécel,
Kossuth tér 1.

Pécel Város Óvodái
és Bölcsõdéje
2119 Pécel,
Petõfi Sándor u. 1/B

Lf: a közoktatási intéz-
mény igazgatója felelõs a
többcélú, közös igazgatású
közoktatási intézmény
szakszerû és törvényes mû-
ködéséért, a takarékos gaz-
dálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat és
dönt az intézmény mûkö-
désével kapcsolatosan min-
den olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkal-
mazotti szabályzat nem
utal más hatáskörébe, az
alkalmazottak foglalkozta-
tására, élet- és munkakö-
rülményeire vonatkozó
kérdések tekintetében jog-
körét jogszabályban elõírt
egyeztetési kötelezettség
megtartásával gyakorolja,
az intézmény igazgatója fe-
lel továbbá a pedagógiai
munkáért, az intézmény
nevelési és minõségirányí-
tási programjainak mûkö-
déséért, a gyermekvédelmi
feladatok megszervezéséért
és ellátásáért.

Fõiskola, fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v., peda-
gógus-szakvizsga, másod-
szor és további alkalom-
mal történõ megbízás ese-
tén a pedagógus szakvizs-
ga keretében szerzett in-
tézményvezetõi szakkép-
zettség, a Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdése szerint ….
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus mun-
kakörben az alkalmazható,
aki az e törvényben meg-
határozott felsõfokú isko-
lai (egyetemi vagy fõisko-
lai szintû) végzettséggel
és szakképzettséggel ren-
delkezik. A megfelelõ fel-
sõfokú iskolai végzettsé-
gek és szakképzettségek a
következõk: óvodában
óvodapedagógusi,
konduktor-óvodapedagó-
gusi, szakmai gyakorlat
a Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdés c) pontja, ill.
(6) bekezdés a) és b) pont-
ja szerint, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
1–3 év vezetõi tapasztalat,
pályázatírási, projekt-
menedzsmenti tapasztalat,
szervezõ és kommuniká-
ciós készég, ECDL Start
vizsga, kiadványszer-
kesztõ programok isme-
rete, közös igazgatású,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 10.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménye-
zési határidõ lejártát követõ
képviselõ-testületi ülésen
kerül sor
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
A pályázat 1. részében: om a
Közokt.tv. 18. § (1) bekezdés
c) pontja, illetve (6) bekez-
dés a) és b) pontja szerint
szakmai gyakorlatot igazoló
szakmai életrajz, b, a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben a pályázati anyagban
foglalt személyes adatok ke-
zelésének hozzájárulásá-
ról szóló nyilatkozatot.
A pályázat II. részében: vpr
a fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal:
SZ/216/4/2012., valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Pécel Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2119 Pécel,
Kossuth tér 1.
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többcélú közoktatási in-
tézményben szerzett, leg-
alább ötéves vezetõi gyak.

Személyesen: Pécel Város
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
2119 Pécel,
Kossuth tér 1. Irodaház I.
Titkárság I. emelet.
f: Jeney Erzsébet.
Tel.: (28) 662-131.

Várpalotai
Összevont Óvoda
és Bölcsõde
8100 Várpalota,
Mártírok útja 3.

Óvodapedagógusi vagy
konduktor-óvodapedagó-
gusi felsõfokú v., peda-
gógus-szakvizsga, másod-
szor vagy további alka-
lommal történõ megbízás
esetén pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett gyak., az intéz-
ményben óvodapedagó-
gusi munkakörben határo-
zatlan idõre szóló alkal-
mazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, ha-
tározatlan idõre szóló
alkalmazás vállalása.
Elõny: hasonló munkakör-
ben szerzett legalább
ötéves vezetõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán való megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel együtt,
om, b, nyilatkozat, amelyben
hozzájárul ahhoz, hogy a pá-
lyázati eljárásban részt vevõk
a pályázat tartalmát megis-
merhetik, nyilatkozat a va-
gyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény sze-
rint elõírt vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: az adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(17/57/2012.), „Pályázat a
Várpalotai Összevont Óvoda
és Bölcsõde intézményveze-
tõi álláshelyére” megneve-
zéssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Talabér Márta
polgármester
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660.

Csesztve, Nógrádmarcal
és Szügy Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
2699 Szügy,
Rákóczi u. 99–101.

Nemzetiségi
Napközi Otthonos Óvoda
Szügy,
Toldi út 2.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
szlovák nemzetiségi óvo-
dapedagógus-oklevél,
vagy szlovák nemzetiségi

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
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tanítói oklevél, ennek
hiányában a pályázó vál-
lalja, hogy a megbízástól
számított öt éven belül
megszerzi,
Legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy, büntetlen
elõélet és cselekvõ-
képesség.

A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Dr. Kiss Pál
körjegyzõ
Csesztve-
Nógrádmarcal-Szügy
Községek Körjegyzõsége
2699 Szügy,
Rákóczi u. 99–101.

Iskolaigazgató

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Bogács és Szomolya
Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testülete
3412 Bogács,
Alkotmány u. 9.

Bükkalja Általános Iskola
A munkavégzés helye:
3412 Bogács,
Alkotmány u. 54.
3411 Szomolya,
Széchenyi u. 1/A

Lf: intézmény fenntartó
társulásban önállóan mû-
ködõ általános iskola és
tagiskola oktató-nevelõ
munkájának vezetése, szer-
vezése, ellenõrzése, a költ-
ségvetés keretein belül az
intézmény személyi és tár-
gyi feltételeinek biztosítása
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, munkál-
tatói jogkör gyakorlása,
kapcsolat tartása a fenntar-
tókkal és szakmai szerve-
zetekkel.

Felsõfokú tanári v. és
szakképesítés, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet, cselekvõké-
pesség, legalább öt év pe-
dagógus munkakörben
szerzett szgy, az intéz-
ményben pedagógus mun-
kakörben fennálló, határo-
zatlan idõre szóló alkal-
mazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, ha-
tározatlan idõre szóló al-
kalmazás, másodszor és
további alkalommal törté-
nõ megbízás esetén peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézmény-
vezetõi szakképesítés.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege. tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
az intézményfenntartó társu-
lásban részt vevõ települések
önkormányzatainak képvi-
selõ-testületei együttes ülésü-
kön bírálják el. A döntés
elõtt a képviselõ-testületek
beszerzik az intézmény ne-
velõtestülete, alkalmazotti
közössége és szülõi szervezet
véleményét a pályázatokról,
ill. a pályázók személyérõl.
A képviselõ-testületek a pá-
lyázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartják.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, szakvizsgát igazoló
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dokumentumok másolata,
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési elkép-
zeléssel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy sze-
mélyesen, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító-
számmal (483/2012.), vala-
mint „Intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Bogács
Községi Önkormányzat
3412 Bogács,
Alkotmány u. 9.
Személyesen: Csendesné
Farkas Edit polgármester ré-
szére történõ átadással.
F: Csendesné Farkas Edit,
Bogács község polgár-
mestere.
Tel.: (49) 534-403.
A pályázat további közzété-
telének helye: Bogács és
Szomolya községek honlapja
NKI internetes oldal.

Gombai
Református Egyházközség
2217 Gomba,
Kossuth tér 1.

Fáy András
Református
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2217 Gomba,
Iskola u. 2.

Felsõfokú szakirányú v.,
továbbá pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év
szgy, megfelelés a hatá-
lyos Közoktatási Törvény-
nek és a Református Okta-
tási törvénynek.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. jún. 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr.: öt évre szólóan a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel
együtt, om., szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc: Gombai
Református Egyházközség
2217 Gomba,
Kossuth tér 1.
F: tel.: (30) 637-3181
e-mail:
iskola@gomba.hu
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Hajdúnánás
Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.

Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.

Lf: az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó fel-
adatok vezetõi irányítá-
sa, különös tekintettel
a Közokt.tv.-ben, a neve-
lési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról
szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben és
annak végrehajtási rendele-
tében foglaltakra.

Egyetem, a Közokt.tv.
17. § (1) bekezdése és
18. § (1), (4) és (7) bekez-
dései szerinti v. és szak-
képzettség, legalább öt év
– a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdéseiben
meghatározott – peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy, büntetlen
elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részéletes szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zeléseket is részletezõ prog-
ram, om, tudományos foko-
zatot, állami nyelvvizsgát
igazoló om, b, nyilatkozat ar-
ról, hozzájárul-e ahhoz, hogy
a pályázatot véleményezõ és
elbíráló testület a személyét
érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson, nyi-
latkozatot arról, hogy a pá-
lyázó a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: hat példányban kell
benyújtani (egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordo-
zón nyújtandó be – csak a
szakmai önéletrajzot és a ve-
zetési programot tartalmaz-
za), továbbá postai úton, a
pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal:
5542-1/2012., valamint a pá-
lyázott munkakör megneve-
zését: „tanár munkakörben,
igazgató beosztás” megjelö-
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léssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Hajdúnánás
Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
F: Hajdúnánás város polgár-
mestere.
Tel.: (52) 381-411/105 mel-
lék.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. március 26.

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.

Többcélú
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
– Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
6100 Kiskunfélegyháza,
Batthyány u. 12–16.

Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ban meghatáro-
zott feladatok ellátása.

Felsõfokú képesítés a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései szerinti
v., valamint a 18. § ren-
delkezéseinek való megfe-
lelés, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
legalább ötéves pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, maga-
sabb vezetõ beosztás ellá-
tására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt nevelési
évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 26
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók, a
magasabb vp. mértéke: 250%.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, om, b,
nyilatkozat arról, hogy a
szakértõi véleményezéshez,
valamint a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat a
pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(3371-3/2012.) valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva,
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vagy elektronikus úton a
Mûvelõdési, Oktatási,
Vallásügyi, Ifjúsági és Sport
Iroda részére a muvelodes@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címre, vagy személyesen:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1. I. emelet
27. szoba.
A postai úton vagy szemé-
lyesen benyújtott pályázato-
kat három nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. március 27.
Félegyházi Közlöny,
Kiskunfélegyháza hivatalos
honlapja:
www.kiskunfelegyhaza.hu

Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskola
6100 Kiskunfélegyháza,
Deák Ferenc u. 14.

Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ban meghatáro-
zott feladatok ellátása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt nevelési
évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 26
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók, a
magasabb vp mértéke: 250%.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, om, b,
nyilatkozat arról, hogy a
szakértõi véleményezéshez,
valamint a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat a pályá-
zat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(3371-4/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva, vagy
elektronikus úton a Mûvelõ-
dési, Oktatási, Vallásügyi,
Ifjúsági és Sport Iroda
részére a muvelodes@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címre, vagy személyesen:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1. I. emelet
27. szoba.
A postai úton vagy szemé-
lyesen benyújtott pályázato-
kat három nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. március 27.
Félegyházi Közlöny,
Kiskunfélegyháza hivatalos
honlapja:
www.kiskunfelegyhaza.hu

Kiskunfélegyházi
Középiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola
és Kollégium
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 34.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt nevelési
évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 26
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók, a
magasabb vp mértéke: 250%.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, om,
b, nyilatkozat arról, hogy a
szakértõi véleményezéshez,
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valamint a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
a pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(3371-5/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva, vagy
elektronikus úton a Mûvelõ-
dési, Oktatási, Vallásügyi,
Ifjúsági és Sport Iroda
részére a muvelodes@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címre, vagy személyesen:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1. I. emelet
27. szoba.
A postai úton vagy szemé-
lyesen benyújtott pályázato-
kat három nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. március 27.
Félegyházi Közlöny,
Kiskunfélegyháza hivatalos
honlapja:
www.kiskunfelegyhaza.hu

Miskolc
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.

Avasi Gimnázium
3524 Miskolc,
Klapka Gy. u. 2.
intézményvezetõ
A közalkalmazott által be-
töltendõ munkakör: tanár

Lf: az intézmény vezetésé-
hez, irányításához kapcso-
lódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogsza-
bályokban és az intézmény
Szervezi és Mûködési
Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

A Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdése és 128. § (22) be-
kezdése, valamint a Peda-
gógus-továbbképzésrõl, a
pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzés-
ben részt vevõk juttatásai-
ról és kedvezményeirõl
szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §-ának
(2) és (5) bekezdése alap-
ján: az adott nevelési-ok-
tatási intézményben peda-
gógus munkakör betölté-
séhez szükséges felsõfokú

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre szól.
Az intézmény fenntartói dön-
tésen alapuló átszervezése
esetén a pályázati kiírás
visszavonható.
A magasabb vezetõ beosztás
ellátására, megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval köz-
alkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egy-
idejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
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Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc,
Hõsök tere 7.
intézményvezetõ
A közalkalmazott által be-
töltendõ munkakör: tanár

Lf: az intézmény vezetésé-
hez, irányításához kapcso-
lódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogsza-
bályokban és az intézmény
Szervezi és Mûködési
Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

Szemere Bertalan
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
3529 Miskolc,
Ifjúság u. 16.20.
intézményvezetõ
A közalkalmazott által be-
töltendõ munkakör: tanár

Lf: az intézmény vezetésé-
hez, irányításához kapcso-
lódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogsza-
bályokban és az intézmény
Szervezi és Mûködési Sza-
bályzatában számára bizto-
sított jogköröket.

Petõfi Sándor
Középiskolai Fiúkollégium
3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky. u. 33.
intézményvezetõ
A közalkalmazott által be-
töltendõ munkakör: tanár

Lf: az intézmény vezetésé-
hez, irányításához kapcso-
lódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogsza-
bályokban és az intézmény
Szervezi és Mûködési Sza-
bályzatában számára bizto-
sított jogköröket.

iskolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, középiskolá-
ban – ha e törvény más-
ként nem rendelkezik –
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, továb-
bá pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további al-
kalommal történõ megbí-
zás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év – a (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel –
pedagógus munkakörben
szerzett szgy, a nevelési-
oktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, intézmény-
vezetõi gyakorlat.
Megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség, leg-
alább öt év – a (6) bekez-
désben meghatározott ki-
vétellel – pedagógus mun-
kakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus mun-
kakörben fennálló, határo-
zatlan idõre szóló alkal-
mazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

A magasabb vezetõi megbí-
zás feltétele, hogy a közal-
kalmazott – a kinevezés sze-
rinti munkaköre mellett – lát-
ja el a magasabb vezetõi be-
osztásból eredõ feladatait.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenést
követõ 30 napon belül.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, vég-
zettséget igazoló eredeti ok-
mányokat, vagy azok köz-
jegyzõ által hitelesített máso-
latát, b, nyilatkozatot, mely-
ben hozzájárul, hogy pályá-
zati anyagát a pályázat elbí-
rálásában résztvevõk, vala-
mint a képviselõ-testület
megismerhesse, ill. abba be-
letekinthessen, vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség tel-
jesítésére vonatkozó szán-
déknyilatkozatot, nyilatkoza-
tot arra vonatkozóan, hogy
vele szemben az 1992. évi
XXXIII. tv. 41. § (2) bekez-
dése szerinti összeférhetet-
lenség nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két egye-
zõ példányban, „Intézmény-
vezetõi pályázat” megjelölés-
sel, ill. elektronikus adathor-
dozón kell benyújtani.
Pc: Miskolc
Megyei Jogú Város
Polgármestere
3525 Miskolc,
Városház tér 8.
A pályázat további megjele-
nésének helye: NKI interne-
tes oldal.
F: tel.: (46) 512-778.
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10. sz. Petõfi Sándor
Általános
és Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Iskola
3526 Miskolc,
Katowice u. 17.
intézményvezetõ
A közalkalmazott által be-
töltendõ munkakör: tanár

Lf: az intézmény vezetésé-
hez, irányításához kapcso-
lódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogsza-
bályokban és az intézmény
Szervezi és Mûködési Sza-
bályzatában számára bizto-
sított jogköröket.

Herman Ottó
Általános Iskola
és Munkácsy Mihály
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
3529 Miskolc,
Gesztenyés u. 25.
intézményvezetõ
A közalkalmazott által be-
töltendõ munkakör: tanár

Lf: az intézmény vezetésé-
hez, irányításához kapcso-
lódó tevékenysége ellátása
során gyakorolja a jogsza-
bályokban és az intézmény
Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, intézmény-
vezetõi gyakorlat.

Nyírbátor Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
4300 Nyírbátor,
Szabadság tér 7.

Nyírbátori
Magyar–Angol Kéttan-
nyelvû Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény,
Óvoda, Bölcsõde
4300 Nyírbátor,
Zrínyi u. 42.

Lf: a többcélú közoktatási
intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
szakmai munkájának irá-

Szakirányú felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség, pe-
dagógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett közoktatási ve-
zetõi szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyak., legalább öt év veze-
tõi gyakorlat, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 27. 13 óra.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabály-
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nyítása, összehangolása, az
intézmény képviselete, ta-
karékos gazdálkodás bizto-
sítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshoza-
tal az intézmény mûködé-
sével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jog-
szabály nem utal más ha-
táskörbe.

ban meghatározott vélemé-
nyek beszerzését követõ
30 napon belül minõsített
többséggel a képviselõ-
testület dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy meg-
felelõ pályázó hiányában a
pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítja.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ elképzelésekkel, köz-
jegyzõ által hitelesített om, b,
nyilatkozat arról, hogy a tel-
jes pályázati anyagot a pályá-
zat elbírálásában részt vevõk
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó vállal-
ja, hogy eleget tesz a va-
gyonnyilatkozat-tételi köte-
lességének, nyilatkozat arról,
hogy a képviselõ-testület
nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
ajánlott küldeményként, pos-
tai úton „intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani vagy
személyesen.
Pc: Nyírbátor Város
Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
4300 Nyírbátor,
Szabadság tér 7.
A pályázat további megjele-
nésének helye:
NKI internetes oldal,
Nyírbátor Város honlapja:
www.nyirbator.hu

Sajóvámos Község
Önkormányzata
3712 Sajóvámos,
Munkácsy u. 2.

Sajóvámosi
Arany János
Általános Iskola
3712 Sajóvámos,
Nevelõk u. 4.

Szakirányú felsõfokú v.,
legalább öt év szakmai,
öt év vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30 nap.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, om, 30 nap-
nál nem régebbi b.
Pc: Sajóvámos Község
Önkormányzata
3712 Sajóvámos,
Munkácsy u. 2.
F: Komjáthy Lajosné polgár-
mester.
Tel.: (46) 597-222.

Söjtör
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8897 Söjtör,
Petõfi u. 2.

Deák Ferenc
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
8897 Söjtör,
Deák Ferenc u. 140.

Lf: a többcélú intézmény
(közös igazgatású közokta-
tási intézmény) vezetõje
egyben az általános iskola
igazgatója is. A Közokt.tv.
szerint az intézmény irá-
nyítási, ellenõrzési, mun-
káltatói feladatainak ellátá-
sa, alapító okirat szerinti
feladatok ellátása.

Iskolai pedagógus munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsõfok iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további al-
kalommal történõ megbí-
zás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus mun-
kakörben fennálló határo-
zatlan idõre szóló alkal-
mazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, ha-
tározatlan idõre szóló al-
kalmazás, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes hon-
lapján történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határ-
idõ lejártától számított
30. napot követõ elsõ testü-
leti ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az érvényes
pályázatot benyújtók testületi
meghallgatását követõen – az
intézményfenntartó társulás-
ban résztvevõ Pusztaszent-
lászló Községi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete véle-
ményének figyelembe vételé-
vel – Söjtör Községi Ön-
kormányzat Képviselõ-testü-
lete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr, mely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
szakmai ön, szgy igazolása,
om, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati elbírálással össze-
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függõen szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó szemé-
lyét érintõ kérdés tárgyalása-
kor kívánja e zárt ülés tartá-
sát, nyilatkozat arról, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettséget vállalja, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati
anyagát a véleményezésre jo-
gosult szervek megismerhes-
sék, abba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
postai úton, „intézményveze-
tõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Söjtör Község
Önkormányzata
8897 Söjtör,
Petõfi u. 2.
F: Baksa István polgár-
mester.
Tel.: (30) 815-2602.
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: NKI in-
ternetes honlap: 2012. április
közepe, Önkormányzat hon-
lapja: 2012. április közepe.
A munkáltatóval kapcsolatos
további információt a
www.sojtor.eu honlapon sze-
rezhet.

VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7100 Szekszárd,
Palánk 19.
Pf. 61

VM DASZK,
Szakképzõ Iskola
– VM Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7960 Sellye,
Zrínyi Miklós u. 2.

Lf: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
széles körû szakmai-agrár-
gazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely
magában foglalja a mezõ-
gazdasági, a mûszaki kép-
zés, a pedagógusképzés, a
felnõtt- és továbbképzés, a
gazdálkodás (tangazdaság,
tanmûhelyek üzemeltetése)

Az intézményben pedagó-
gus munkakör betöltésé-
hez szükséges egyetemi
szintû tanári v. és szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, vagy a szak-
képzettséghez kapcsolódó
szakterületen szerzett tu-
dományos fokozat, vagy
a szakképzettséghez kap-
csolódó szakterületen
szerzett doktori cselek-
mény alapján szerzett
doktori cím, oktatásban
eltöltött legalább öt év
– a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – peda-
gógus munkakörben szer-

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 1-jéig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 4.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõre
benyújtott pályázatok elbírá-
lása a beadási határidõtõl
számított 60 napon belül tör-
ténik a jogszabályokban
meghatározott vélemények
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feladatait, ezért e szakterü-
letek elõzetes, részletes
ismerete szükséges
a megbízáshoz.

VM DASZK,
Szakképzõ Iskola
– VM Középiskola,
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
9751 Vép,
Szent Imre u. 36–38.

Lf: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
széles körû szakmai-agrár-
gazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely
magában foglalja a mezõ-
gazdasági, a mûszaki kép-
zés, a pedagógusképzés,
felnõtt- és továbbképzés, a
gazdálkodás (tangazdaság,
tanmûhelyek üzemeltetése)
feladatait, ezért e szakterü-
letek elõzetes, részletes
ismerete szükséges
a megbízáshoz.

VM DASZK,
Szakképzõ Iskola
–Teleki Zsigmond
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
7773 Villány,
Mathiász János u. 2.

Lf: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
széles körû szakmai-agrár-
gazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely
magában foglalja a mezõ-
gazdasági, a mûszaki kép-
zés, a pedagógusképzés, a
felnõtt- és továbbképzés, a
gazdálkodás (tangazdaság,
tanmûhelyek üzemeltetése)
feladatait, ezért e szakterü-
letek elõzetes, részletes
ismerete szükséges
a megbízáshoz.

zett szgy, az intézmény-
ben pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozatlan
idejû alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, magyar
állampolgárság, vagy kü-
lön jogszabály szerint jog
a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, ill. be-
vándorlási vagy letelepe-
dési engedély, büntetlen
elõélet.
Elõny: idegennyelv-isme-
ret, számítógép-kezelõi és
-használói felhasználói
szintû ismeretek, a fenn-
tartó költségvetési és
pénzügyi rendszerében
való jártasság, szakmai
(agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel, a mezõ-
gazdasági termelés és
értékesítés területén hazai
és nemzetközi tájékozott-
ság, hazai és uniós pályá-
zatok készítésével kapcso-
latos ismeretek.

figyelembevételével. Az
igazgatótanács a pályázókat
személyesen meghallgatja,
ezt követõen – a vidékfej-
lesztési miniszter elõzetesen
kért egyetértésével – dönt.
A döntésrõl a pályázók írás-
ban kapnak értesítést.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön, az eddigi mun-
kahelyek, munkakörök fel-
tüntetésével, szakmai munka
részletes ismertetésével, om,
vpr, a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zelések, b, orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a vezetõi
beosztás ellátására alkalmas
egészségügyi állapotát iga-
zolja, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázattal összefüggõ keze-
léséhez hozzájárul, nyilatko-
zat, amelyben vállalja, hogy
igazgatói megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
rást lefolytatja.
Hiánypótlásnak a pályázati
határidõ lejártáig, valamint a
végzettséget bizonyító ok-
iratok tekintetében az el-
bírálásig helye van abban
az esetben, ha azokat
a pályázó az elbírálásig
megszerzi.
A határidõn túli, valamint a
pályázati feltételeknek nem
megfelelõ pályázatokat, ér-
vénytelenként az elõkészítõ
bizottság a pályázó részére
visszaküldi.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal, valamint
a munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani.

952 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 7. szám



1 2 3 4

Pc: VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium, Szekszárd
7100 Szekszárd,
Palánk 19.
Pf.: 61
A pályázat további megjele-
nésének helye: A VM
Dunántúli Agrár-szakképzõ
Központ, Csapó Dániel Kö-
zépiskola, Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium, Szekszárd és a tagin-
tézmény honlapja, Dunántúli
Napló.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
www.daszk.hu

Szobi
Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
2628 Szob,
Szent Imre u. 12.

Börzsöny-vidéki
Bölcsõde, Óvoda, Iskola
EGYMI Fekete István
Általános Iskola
2628 Szob,
Iskola u. 2.,
valamint a feladatellátás-
ban érintett tagintézmé-
nyek a kistérség közigaz-
gatási területén.

Lf: a köznevelési törvény-
ben meghatározott felada-
tok ellátása, különösen az
intézmény szakszerû és
törvényes mûködésének
valamint takarékos gazdál-
kodásának biztosítása, a
munkáltatói jogok gyakor-
lása és döntés az intéz-
mény mûködésével kap-
csolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatáskö-
rébe, az önállóan mûködõ,
de nem önállóan gazdálko-
dó, többcélú közoktatási
intézmény, bölcsõde, óvo-
da, általános iskola és
gyógypedagógiai módszer-
tani intézmény szakszerû

Egyetem és pedagógus-
szakvizsga a Közokt.tv.
18. § rendelkezései sze-
rint, pedagógus munka-
körben szerzett szgy,
vezetõi gyakorlat, leg-
alább öt év feletti szakmai
tapasztalat, büntetlen elõ-
élet, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesí-
tésének vállalása a
2007. évi CLII. Tv. 6. §
(2) bekezdése szerint.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-áig,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézmény-
vezetõi megbízásról az intéz-
ményen belüli véleményezést
követûen az Oktatási Bizott-
ság javaslata alapján a Társu-
lási Tanács dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, részletes szakmai ön,
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr, fejlesztési elkép-
zelésekkel, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adati-
nak a pályázati eljárásban
összefüggõ kezeléséhez
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és törvényes mûködtetése,
székhelyintézmény irányí-
tása.

hozzájárul és a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséget
vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, három
példányban, a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító-
számmal, valamint a munka-
kör megnevezésével: „igaz-
gató” ellátva kell benyújtani,
vagy személyesen Galanits
Béláné munkaszervezet-
vezetõ részére
2628 Szob, Petõfi S. u. 1.
Pc: Szobi Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
2628 Szob,
Szent Imre u. 12.
F: Galanits Béláné.
Tel.: (70) 370-4366.
A pályázat további közzété-
telének helye: NKI honlapja,
Kistérség honlapja.

Csesztve, Nógrádmarcal
és Szügy Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
2699 Szügy,
Rákóczi u. 99–101.

Madách Imre
Körzeti Általános Iskola
és Napközi Otthon
Szügy,
Rákóczi u. 99–101.

Felsõfokú pedagógus v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, büntetlen elõélet és
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Dr. Kiss Pál körjegyzõ
Csesztve-Nógrádmarcal-
Szügy Községek
Körjegyzõsége
2699 Szügy,
Rákóczi u. 99–101.

Tiszatelek Község
Önkormányzata
4487 Tiszatelek,
Tanács u. 20.

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
Községi és Iskolai
Könyvtár
4487 Tiszatelek,
Kossuth u. 36.

Lf: intézményvezetõi fel-
adatok ellátása.

Fõiskola tanári szakkép-
zettség, pedagógus-szak-
vizsga, öt év szgy, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: a pályázat megjelené-
sétõl számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., az in-
tézmény sajátosságait figye-
lembevevõ vpr, b.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
postai úton kell benyújtani.
Pc: Tiszatelek
Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
4487 Tiszatelek,
Tanács u. 20.

Várpalota Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.

Bán Aladár
Általános Iskola
és Tagiskolája
8100 Várpalota,
Körmöcbánya u. 1.

A Közokt.tv. 17. § (1) be-
kezdésében meghatározott
felsõfokú v., pedagógus-
szakvizsga, másodszor
vagy további alkalommal
történõ megbízás esetén
pedagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett intéz-
ményvezetõi szakképzett-
ség, legalább öt év peda-
gógus munkakörben szer-
zett gyak., az intézmény-
ben pedagógusi munka-
körben, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakör-
ben történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás
vállalása.
Elõny: hasonló munkakör-
ben szerzett legalább öt-
éves vezetõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán való megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel együtt,
om, b, nyilatkozatot, amely-
ben hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény sze-
rint elõírt vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal és a mun-
kakör megnevezésével ellát-
va: (17/58/2012) „Pályázat a
Bán Aladár Általános Iskola
és Tagiskolája intézményve-
zetõi álláshelyére” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Talabér Márta
polgármester
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660
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Budapest Fõváros
X. kerület
Kõbányai Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1102 Budapest,
Bánya u. 35.

Kõbányai
Nevelési Tanácsadó
és Pedagógiai
Szolgáltató Központ
1108 Budapest,
Sibrik M. út 76–78.

Lf: az intézmény szaksze-
rû és törvényes mûködteté-
se, takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakor-
lása, döntés az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Felsõfokú iskolai v., pszi-
chológus vagy gyermek
pszichiáter v, pedagógus-
szakvizsga, pedagógus
munkakörben legalább
öt év szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet és cselekvõ-
képesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15. (A postai
úton történõ benyújtás esetén
is a beérkezés idõpontja az
irányadó.)
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után a Kultu-
rális, Oktatási és sport Bi-
zottság személyesen is meg-
hallgatja a pályázót. A bi-
zottság javaslatára a végleges
döntést a képviselõ-testület
hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: a
jogszabályban meghatározot-
tak szerinti legalább öt év
szgy igazolása, szakmai ön,
b, om, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gõ kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy nyer-
tes pályázóként a 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekez-
dés a) pontja szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz,
szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr a fejlesztési elkép-
zelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton (egy pél-
dányban), vagy elektronikus
formában, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító-
számmal (K/23389/2012/II.),
valamint a munkakör meg-
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nevezésével: „igazgató” el-
látva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
X. kerület
Kõbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Kulturális
és Civil Csoportja
1102 Budapest,
Bánya u. 35.
e-mail:
kantasivett@kobanya.hu
F: dr. Kántásné dr. Szabó
Ivett.
Tel.: 433-8151.
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:
www.nki.gov.hu
2012. március.
www.kobanya.hu
2012. március.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.kobanya.hu honlapon
szerezhet.

Mezõkövesd Város
Önkormányzata
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király u. 112.

Bayer Róbert
Városi Kollégium
és Élelmezési Központ
3400 Mezõkövesd,
Damjanich u. 1.

Lf: a Bayer Róbert Városi
Kollégium és Élelmezési
Központ szakszerû és jog-
szabályoknak megfelelõ
vezetése, az alapító okirat
szerinti feladatok ellátásá-
hoz szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása
a megállapított költségve-
tésen belül, az intézmény-
ben folyó munka tervezése,
irányítása szervezése, el-
lenõrzése, munkáltatói jog-
kör gyakorlása, kapcsolat
tartása a fenntartóval és
a különbözõ szakmai szer-
vezetekkel, a kollégium
versenyképességének
növelése.

Egyetem, egyetemi szintû
tanári v. és szakképzett-
ség, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézmény-
vezetõi szakképzettség,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, az intézményben pe-
dagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny. kollégiumban szer-
zett magasabb vezetõi,
igazgatói gyakorlat, élel-
mezési tevékenységet el-
látó intézmény irányításá-
ban végzett igazolt
gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõ megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján bizott-
ság véleményezi a pályázato-
kat, és a képviselõ-testület
dönt az állás betöltésérõl.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet
14/C. § (1) bekezdésének
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, részletes szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(11-60005-2/2012.), vala-
mint a munkakör megneve-
zésével ellátva „igazgatói pá-
lyázat”megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Városi Önkormányzat
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király út 112.
F: Kiss László.
Tel.: (49) 511-580.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: NKI in-
ternetes honlap: 2012. már-
cius 6., Mezõkövesd Város
honlapja: 2012. március 1.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.mezokovesd.hu
honlapon szerezhet.

Iváncsa Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2454 Iváncsa,
Fõ u. 61/B

Általános
Mûvelõdési Központ

Lf: ÁMK intézményvezetõ
azzal, hogy egyidejûleg el-
látja az ÁMK Dr. Fejér-
pataky László Általános és
Mûvészeti Alapiskola mint
intézményegység vezetõi
feladatait is, az intézmény
szakszerû és törvényes mû-
ködtetése, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói jo-
gok gyakorlása és döntés-
hozatal az intézmény mû-
ködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy, bün-
tetlen elõélet.
Elõny: intézményvezetõi
szakképesítés és gyakorlat.

ÁEI: 2012. júl. 2.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 1-jéig, öt évre szól.
(Azzal, hogy a vezetõi meg-
bízással egyidejûleg pedagó-
gus munkakörben határozat-
lan idõre szóló alkalmazása.)
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A képviselõ-testület fenntart-
ja a jogot, hogy a pályázati
kiírást visszavonja vagy a pá-
lyázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
a vp. mértéke a pótlékalap
300%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, vpr b, adat-
kezeléshez való hozzájáruló
nyilatkozat, nyilatkozatot ar-
ra vonatkozóan, hogy a pá-
lyázó a pályázat nyílt ülésen
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való tárgyalásához hozzá-
járul-e, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó
igazolásokat.
A pályázatbenyújtásának
módja: „ÁMK intézményve-
zetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabó Ferenc
polgármester
2454 Iváncsa,
Fõ u. 61/B
F: Iváncsa Község Polgár-
mesteri Hivatala, Szabó
Ferenc polgármester, szemé-
lyesen, vagy telefonon, 2452
Iváncsa, Fõ u. 61/B.
Tel.: (25) 506-360.
Személyes konzultációra elõ-
zetes idõpont-egyeztetést
követõen van lehetõség.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.ivancsa.hu
2012. március 1.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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 címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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 ánypótló 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
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@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 dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

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 zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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