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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
58/2012. (III. 30.) Korm.

rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról,

a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási
szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános

szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra
vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. mel-
léklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az R. 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 58/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. melléklet B. pontja a következõ III. alponttal
egészül ki:

„III. A történeti tájat érintõ, más hatóságok elõtt in-
dult eljárásokban a Hivatal és a szakigazgatási szerv
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:
1. A történeti táj teljes területén azon jellemzõk fenn-

maradásának és érvényesülésének biztosítása, ame-
lyek a történeti tájjá nyilvánításról szóló rendeletben
védendõ értékként meghatározásra kerültek.

2. A történeti táj területén a természeti, illetve az épített
elemek minõségének, mennyiségének és arányának,
azok történetileg kialakult, vallási, kultúrtörténeti,
történelmi szempontból jelentõs eseményhez kap-
csolódó vagy tájhasználattal összefüggõ viszony-
rendszerének fenntartása az értékek fennmaradását

szolgáló fenntartható használat és fejlõdés figyelem-
bevételével; ezen belül
2.1. a táj jellegének, egységességének, történelmileg

kialakult szerkezetének, valamint a történetileg
kialakult hagyományos tájhasználat által for-
mált összképének, továbbá a környezetével
való kapcsolatának megõrzése;

2.2. a történeti hagyományokon alapuló folytonos-
ság és folyamatosság fenntartása a táj- és terü-
lethasználatban, beleértve ebbe a kulturális és
táji örökség tárgyi és nem tárgyiasult elemei és
tényezõi összességét, így különösen a település-
építészeti és az építészeti hagyományok, a régé-
szeti, a hagyományos épített, a mûemléki, a mû-
vészeti vagy a mûszaki környezet anyagi meg-
nyilvánulásának megõrzését;

2.3. a természet és az emberi tevékenység egymásra
hatása eredményeként kialakult tájkép és annak
jellegzetes elemeinek, valamint esztétikai minõ-
ségének – a táj- és természetvédelem szempont-
jainak figyelembevételével megvalósuló – kultu-
rális örökségvédelmi szemléletû megõrzése.”

2. Az R. 2. melléklet B. pontja címében az „illetve mû-
emléki jelentõségû területet” szövegrész helyébe a „mû-
emléki jelentõségû területet, valamint történeti tájat” szö-
veg lép.

A Kormány
59/2012. (III. 30.) Korm.

rendelete
az oktatási igazolványokról szóló

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §
(1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) be-
kezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az oktatási igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:]

„f) az igazolvány egyedi azonosítóját (kártyaszám,
adatchip azonosító),”

(2) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek és az R. 5. §-a a következõ (2a) be-
kezdéssel egészül ki:

„(1) Az adatfeldolgozók a feladataikat külön megálla-
podásban rögzítettek szerint látják el.
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(2) Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal
összefüggésben

a) az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó informatikai
fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati felada-
tokat adatfeldolgozóként az Educatio Társadalmi Szolgál-
tató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiak-
ban: Educatio NKft.) látja el,

b) az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a
megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás nyil-
vántartásával, a gyártás és elõállítás koordinációjával, ter-
jesztéssel és logisztikával összefüggésben felmerülõ adat-
feldolgozói feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
KEK KH) látja el,

c) az oktatási igazolványok és érvényesítõ matricák fizi-
kai elõállításával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat
a Pénzjegynyomda Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.) látja el,

d) az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges
fénykép és aláírás felvételezésével, valamint azoknak a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása
szerinti hitelességének ellenõrzésével kapcsolatos felada-
tokat az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi terüle-
térõl szóló kormányrendeletben meghatározott települési
(a fõvárosban kerületi) önkormányzat jegyzõje adatfeldol-
gozóként látja el.

(2a) A körzetközponti jegyzõ hivatala (a továbbiakban:
okmányiroda) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatot országos hatáskörrel, díjmentesen végzi, mely
feladat ellátását követõen az okmányiroda a jogosult ré-
szére adatlapot állít ki.”

(3) Az R. 20. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) A 17–19. § szerinti diákigazolvány-igénylések ese-
tében az igénylõ felület vagy az IAR használatával rögzí-
tett igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon,
a közremûködõ intézmény képviseletére jogosult személy
által közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással
hitelesítve történhet.”

(4) Az R. 25. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) A pedagógusigazolvány-igénylések esetében az
igénylõ felület vagy az IAR használatával rögzített igény-
lések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közre-
mûködõ intézmény képviseletére jogosult személy által
közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitele-
sítve történhet.”

(5) Az R. 34. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hi-

ányosnak minõsül abban az esetben, ha]

„a) a megszemélyesítéshez szükséges fénykép és aláírás
nyilvántartásában – a jogosultnak felróható okból – nem

található az igénylés adataihoz hozzárendelhetõ érvényes
fénykép vagy aláírás,”

(6) Az R. Melléklet 4) pontja kiegészül a következõ
c) ponttal:

[Az igazolás kiállításának oka:]

„c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diák-
igazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás”

(7) Az R. Melléklet 5. lábjegyzetének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„5 Az igazolás kiállításának célja nem változtatható
meg!”

(8) Az R. Melléklet 6. lábjegyzetének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„6 Az igazolás érvényességi ideje a 4) pont a) és c) al-
pontja esetén 60 nap. A 4) pont b) alpontja esetén a ki-
adott igazolás érvényességi ideje a jogviszony elsõ félév
végén történõ megszûnése esetén a megszûnést követõ
március 31. napja, a jogviszony második félév végén
történõ megszûnése esetén a megszûnést követõ októ-
ber 31. napja.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 35. § (1) bekezdésében a „ho-
logramos” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzeti erõforrás miniszter
16/2012. (III. 20.) NEFMI

rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira

vonatkozó szabályokról szóló
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet,

továbbá a régészeti lelõhelyek feltárásának,
valamint a régészeti lelõhely, lelet megtalálója

anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról

Az 1. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §
(2) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
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(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira
vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM
rendelet (a továbbiakban: NKÖM rendelet) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) és a kulturális örök-
ségvédelmi szakigazgatási szervnek (a továbbiakban:
szakigazgatási szerv) a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
talról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szer-
vekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Korm. r.) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint 6. §-ában meghatározott eljá-
rásaira terjed ki.”

(2) Az NKÖM rendelet 2. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„2. § (1) A Hivatal és a szakigazgatási szervek (a továb-
biakban együtt: hatóság) eljárásaiban közremûködõ ta-
nácsadó testületek az Örökségvédelmi Tanácsadó Testü-
let, az Ásatási Bizottság, a Mûemléki Tanácsadó Testület
és a Kulturális Javak Bizottsága. A tanácsadó testületeket
a Hivatal mûködteti. A tanácsadó testületek munkájában
való részvétel tiszteletdíjjal jár, amelynek feltételeirõl és
mértékérõl a Hivatal elnöke határoz.

(2) Az Örökségvédelmi Tanácsadó Testület 9 tagját a
Mûemléki Tanácsadó Testület, az Ásatási Bizottság és a
Kulturális Javak Bizottságának 3-3 tagjából 2 évre a Hiva-
tal elnöke kéri fel. Az Örökségvédelmi Tanácsadó Testület
a jelentõsebb szakmai ügyekben, valamint a másodfokú
döntések elõkészítésében hozott állásfoglalásaival segíti a
Hivatal elnökének munkáját. Az Örökségvédelmi Tanács-
adó Testületnek nem lehet tagja kormánytisztviselõ, vala-
mint a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervta-
nácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott tervtanács tagja.

(3) Az Ásatási Bizottság 9 tagú szakértõ testület, amely-
nek tagjait a kimagasló szakmai tapasztalattal rendelkezõ
szakemberek közül 2 évre a Hivatal elnöke kéri fel. Az Ása-
tási Bizottság a régészeti feltárási engedély iránti kérelmek
véleményezése keretében megvizsgálja a régészeti feltárá-
sok indokoltságát, megelõzõ feltárások esetén véleményezi
a beruházó és a feltárás végzésére jogosult közötti szerzõ-
dést, valamint meghatározza a munkák szakmai követelmé-
nyeit, és közremûködik azok ellenõrzésében. Az Ásatási Bi-
zottságnak kormánytisztviselõ nem lehet tagja.

(4) A Mûemléki Tanácsadó Testület 11 tagú szakértõ
testület, amelynek tagjait a kimagasló szakmai tapasztalat-
tal rendelkezõ szakemberek közül 2 évre a Hivatal elnöke
kéri fel. A Mûemléki Tanácsadó Testületnek kormány-
tisztviselõ nem lehet tagja.

(5) A Kulturális Javak Bizottsága 8 tagú szakmai ta-
nácsadó testület, amelynek 1-1 tagját a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a Magyar Mûvészeti Akadémia, a Magyar
Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár,
a Szépmûvészeti Múzeum, a Magyar Országos Levéltár, a
Magyar Mûtárgy- és Régiségkereskedõk Országos Szö-
vetsége, valamint a Hivatal Mûtárgyfelügyeleti Irodá-
jának jelölése alapján 2 évre a Hivatal elnöke kéri fel.
A Kulturális Javak Bizottságának kormánytisztviselõ nem
lehet tagja.”

(3) Az NKÖM rendelet 4. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„4. § Mûemléken végzett, építésügyi hatósági engedély-
hez kötött munkák esetében a hatóság építésügyi hatóság-
ként az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) és az egyéb, az építési tevé-
kenységre és az építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó
jogszabályok alapján jár el, az e rendeletben meghatáro-
zott eltérésekkel.”

(4) Az NKÖM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A mûemlék ingatlant érintõ telekalakítási ügyek-
ben a hatóság az Étv., a Korm. r. és a telekalakításról szóló
miniszteri rendelet alapján jár el.”

(5) Az NKÖM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján mûem-
lékeken reklám, reklámhordozó elhelyezése engedélyköteles.”

(6) Az NKÖM rendelet 10. § (2) bekezdés nyitó szö-
vegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Tv. 63. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti kére-
lemnek tartalmaznia kell:”

(7) Az NKÖM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 63. § (2) bekezdés g) pontja alapján mûemlé-
ki védelem alatt álló ingatlanon fa kivágása, növényzet te-
lepítése, továbbá tereprendezés csak a hatóság engedélyé-
vel végezhetõ. A hatóság örökségvédelmi hatósági enge-
délye szükséges a mûemlékhez tartozó kert vagy udvar
megjelenését tartósan befolyásoló kertépítészeti munkák
(kerti építmény, támfal, medence, tereplépcsõ, burkolatok
építése) elvégzéséhez.”

(8) Az NKÖM rendelet a következõ 16. §-sal és az azt
megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A hatósági határozatok nyilvántartása
és a dokumentációk továbbítása
16. § A szakigazgatási szerv közli a Hivatal Nyilvántar-

tási Irodájával a régészeti lelõhelyekre és a mûemlékekre,
mûemléki területekre, mûemléki értékekre vonatkozó jog-
erõs határozatokat és szakhatósági állásfoglalásokat.”

(9) Az NKÖM rendelet 22. § (5) és (6) bekezdései he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az elõvásárlási jog alapján állami tulajdonba került
kulturális javak vagyonkezelésére a tulajdonosi joggya-
korló szervezet a Hivatal által javasolt, vagyonkezelésre
jogosult közgyûjteménnyel köt szerzõdést.

1270 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



(6) Az elõvásárlási jog alapján állami tulajdonba került
védett ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról a tulajdonosi
joggyakorló szervezet gondoskodik.”

(10) Az NKÖM rendelet 22. §-a a következõ (7) bekez-
déssel egészül ki:

„(7) Az ingatlanra vonatkozó elõvásárlási jog gyakorlá-
sa kérdésében a Hivatal kikéri a szakigazgatási szerv
véleményét.”

(11) Az NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Hi-
vatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 5. § (3) be-
kezdés nyitó szövegrészében a „Hivatal” szövegrész he-
lyébe a „hatóság” szöveg és az „az engedély megadását
megtagadja” szövegrész helyébe az „a kérelmet elutasítja”
szöveg, 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg és az „az enge-
dély megadását megtagadhatja” szövegrész helyébe az „a
kérelmet elutasíthatja” szöveg, 5. § (7) bekezdésében a
„Hivatalnál” szövegrész helyébe a „hatóságnál” szöveg,
6. § (2) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a
„hatóságnak” szöveg, 6. § (3) bekezdésben a „Hivatal”
szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 7. § (2) bekez-
dés nyitó szövegrészében a „Hivatal” szövegrész helyébe
a „hatóság” szöveg és a „telekalakítást megtagadhatja”
szövegrész helyébe a „telekalakítási engedély iránti kérel-
met elutasíthatja” szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 8. § (4) bekez-
désében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szö-
veg, 8. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe
a „hatóság” szöveg és az „az engedély megadását megta-
gadhatja” szövegrész helyébe az „a kérelmet elutasíthatja”
szöveg, 8. § (6) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész he-
lyébe a „hatóság” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 9. § (5) bekez-
désében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szö-
veg, 9. § (6) bekezdésében az „Az engedély megtagadása”
szövegrész helyébe az „A kérelem elutasítása” szöveg, 9. §
(7) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „ható-
ság” szöveg, 11. § (1) bekezdésében a „Hivataltól” szö-
vegrész helyébe a „hatóságtól” szöveg, 11. § (3) bekezdé-
sében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
11. § (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a
„hatóság” szöveg, 11. § (6) bekezdésében a „Hivatalnál”
szövegrész helyébe a „hatóságnál” szöveg, 11. § (7) be-
kezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „hatóság-
nál” szöveg, 11. § (8) bekezdésében a „Hivatalnak” szö-
vegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg, 12. § (2) bekezdé-
sében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
12. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a
„hatóság” szöveg, 12. § (4) bekezdésében az „Az engedély
megtagadására” szövegrész helyébe az „A kérelem eluta-
sítására” szöveg, 13. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szö-
vegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 14. § (1) bekezdésben
a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 14. §
(4) bekezdésben a „Hivatal” szövegrész helyébe a „ható-
ság” szöveg, 14. § (5) bekezdésben a „Hivatal” szövegrész
helyébe a „hatóság” szöveg, 14. § (7) bekezdésben a „Hi-

vatalnak” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg,
17. § (1) bekezdésben a „Hivatal” szövegrész helyébe a
„hatóság” szöveg, 17. § (3) bekezdésben a „Hivatal” szö-
vegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 17. § (5) bekezdésben
a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 19. §
(1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „ható-
ság” szöveg és az „a fennmaradási engedély” szövegrész
helyébe „az örökségvédelmi fennmaradási engedély” szö-
veg, 19. § (2) bekezdésében az „A fennmaradási engedély”
szövegrész helyébe „Az örökségvédelmi fennmaradási en-
gedély” szöveg, 19. § (3) bekezdésében „A fennmaradási
engedély” szövegrész helyébe „Az örökségvédelmi fenn-
maradási engedély” szöveg, 19. § (4) bekezdésében az
„A fennmaradási engedélyt” szövegrész helyébe az „Az
örökségvédelmi fennmaradási engedélyt” szöveg, 19. §
(5) bekezdésében az „A fennmaradási engedély” szöveg-
rész helyébe az „Az örökségvédelmi fennmaradási enge-
dély” szöveg, 19. § (6 ) bekezdésében az „A fennmaradási
engedély” szövegrész helyébe az „Az örökségvédelmi
fennmaradási engedély” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a
„Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 21. §
(1) bekezdésben a „Hivatal” szövegrész helyébe a „ható-
ság” szöveg, 21. § (3) bekezdésben a „Hivatal” szövegrész
helyébe a „hatóság” szöveg és a „Hivatalnál” szövegrész
helyébe a „hatóságnál” szöveg, a 21. § (4) bekezdésében a
„Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság”szöveg lép.

(12) Hatályát veszti az NKÖM rendelet 15. §-át követõ
„[A Tv. 63. §-ának (4) bekezdéséhez]” szövegrész.

2. §

(1) A régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régé-
szeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének rész-
letes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rende-
let (a továbbiakban: NEFMI rendelet) 5. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az engedélyben meghatározottaktól eltérni csak a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) vagy a szakigazgatási szerv engedélyével lehet.
A Hivatal és a szakigazgatási szerv (a továbbiakban
együtt: hatóság) az eltérés engedélyezése során az eltérés
tárgya által indokolt körben folytatja le az eljárást.”

(2) A NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatalhoz (a továbbiakban: ható-
ság)” szövegrész helyébe a „kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervhez (a továbbiakban: szakigazgatási
szerv)” szöveg, 4. § (2) bekezdésében a „hatóságnak” szö-
vegrész helyébe a „szakigazgatási szervnek” szöveg, 5. §
(4) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „szak-
igazgatási szerv” szöveg, 7. § a) pontjában a „hatóság ille-
tékes területi szervének” szövegrész helyébe a „szakigaz-
gatási szervnek” szöveg, 9. § (5) bekezdésében a „hatóság
illetékes területi szervének,” szövegrész helyébe a „szak-
igazgatási szervnek, a Hivatal Nyilvántartási Irodájának,”
szöveg, 10. § (5) bekezdésében a „hatóság illetékes területi
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szervének,” szövegrész helyébe a „szakigazgatási szerv-
nek, a Hivatal Nyilvántartási Irodájának,” szöveg, 11. §
(1) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész helyébe a
„szakigazgatási szervnek” szöveg, 11. § (2) bekezdésében
a „hatóság” szövegrész helyébe a „szakigazgatási szerv”
szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész
helyébe a „szakigazgatási szervnek” szöveg, 13. § (6) be-
kezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal”
szöveg, 15. § (4) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész
helyébe a „szakigazgatási szervnek” szöveg, 15. § (5) be-
kezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „szakigaz-
gatási szerv” szöveg, 15. § (6) bekezdésében a „ható-
ság” szövegrész helyébe a „szakigazgatási szerv” szöveg,
23. §-ában a „14. §” szövegrész helyébe a „15. §” szöveg,
27. § (1) bekezdésében a „hatóságtól” szövegrész helyébe
a „Hivataltól” szöveg, 27. § (3) bekezdésében a „hatóság
illetékes területi szervének” szövegrész helyébe a „szak-
igazgatási szervnek” szöveg, 27. § (4) bekezdésében a „ha-
tóság illetékes területi szervének” szövegrész helyébe a
„szakigazgatási szervnek” szöveg, 28. § (1) bekezdésében
a „hatóság illetékes területi szervének” szövegrész helyé-
be a „szakigazgatási szervnek és a Hivatal Nyilvántartá-
si Irodájának” szöveg, 28. § (2) bekezdésben a „ható-
ság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg, 28. § (5) be-
kezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal”
szöveg, 28. § (6) bekezdésében a „hatóság” szövegrész
helyébe a „szakigazgatási szerv” szöveg, 4. mellékleté-
nek 2. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
feltárást engedélyezõ határozatának száma” szövegrész
helyébe a „Feltárást engedélyezõ határozat száma” szö-
veg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter
17/2012. (III. 28.) NEFMI

rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott
muzeális intézmények 2012. évi szakmai

támogatásáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 6. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, és az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget veze-
tõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének ki-
kérésével – a következõket rendelem el:

1. §

(1) Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támoga-
tás) az a helyi önkormányzat (a továbbiakban: kérelmezõ)
részesülhet, amely mûködési engedéllyel rendelkezõ mu-
zeális intézményt (a továbbiakban: kedvezményezett) tart
fenn. A támogatás utólagos elszámolás melletti elõfinan-
szírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendõ
támogatás.

(2) A támogatásra fordítható összeg a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 6. pontjában megha-
tározott összeg 32%-a.

2. §

A támogatás állandó kiállítás elõkészítésére, létrehozá-
sára, teljes körû felújítására, vagy korszerûsítésére – ki-
emelten a közönség számára eddig nem hozzáférhetõ mû-
tárgyak bemutatására – kérelmezhetõ, beleértve a nemzeti-
ségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását,
valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven
elõállított katalógusok, kiállítási vezetõk, ismertetõk és
elektronikus tárlatvezetõk megjelentetését.

3. §

(1) A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség
10%-ának megfelelõ saját forrás biztosítása, valamint az,
hogy a kérelmezõ köteles a támogatott fejlesztés keretében
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés be-
fejezését követõ legalább 5 évig fenntartani. Amennyiben
a megítélt támogatás nem éri el a kérelmezett összeget, a sa-
ját forrást a megítélt összeg alapul vételével kell számítani.

(2) Amennyiben a kedvezményezett önállóan mûködõ
és gazdálkodó költségvetési szerv, a kérelmezõnek az
(1) bekezdés szerinti saját forrást nem kell biztosítania.

(3) A támogatás feltétele továbbá az, hogy amennyiben
a 9. §-ban meghatározott bármely körülmény bekövetke-
zik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez
képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosult-
ságában, valamint a saját vagy a kedvezményezett más
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adataiban, vagy a költségvetésbõl nyújtott támogatás
egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerzõdésben
rögzített – feltételeiben változás következik be, a kérelme-
zõ a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles
azt írásban bejelenteni a kultúráért felelõs miniszternek
(a továbbiakban: miniszter).

(4) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) bekezdé-
sében foglaltakon túl nem nyújtható támogatás olyan ké-
relmezõ részére, amely

a) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik, az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejleszté-
si Alapból és az Európai Halászati Alapból, nyújtott
támogatások kivételével, valamint

b) a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt felada-
tokra támogatást nyert el az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból támogatott regionális operatív prog-
ramok, vagy az Európai Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Program finanszírozása keretében.

4. §

(1) A kérelmezõ a támogatásra vonatkozó kérelmét
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által
üzemeltetett elektronikus rendszerben 2012. április 29-ig
történõ rögzítéssel és az 1. melléklet szerinti adatlapon pa-
pír alapon postai úton 2012. április 30-ig együttesen nyújt-
hatja be a miniszterhez a Kincstár – kérelmezõ székhelye
szerint – illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazga-
tóság) útján. Az igénylést 1 eredeti példányban papír ala-
pon, valamint 1 példányban CD vagy DVD lemezen kell
benyújtani. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ,
a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A kérelemhez csatolni kell a következõ melléklete-
ket:

a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közössé-
gi, közmûvelõdési és gazdasági hatásokat bemutató
hatástanulmányt, valamint a marketingtervet, a kö-
zönséghasznosítási és kommunikációs tervet,

b) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes
költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint
a pénzügyi ütemezést,

c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét,
d) a kiállítás látványtervét,
e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeret-

terjesztõ formában bemutató kiállítási vezetõ kézira-
tát,

f) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzeté-
nek tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát
legalább 3 oldal terjedelemben,

g) a kiállítás mûtárgyvédelmi szakvéleményét,
h) építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenysé-

gek esetén a jogerõs építési engedélyt és a kapcsoló-
dó mûszaki tervdokumentációt,

i) mûemlék épület esetén a kulturális örökségvédelmi
hatóság engedélyét, amennyiben a munkálatok jelle-
ge alapján jogszabály ezt elõírja,

j) a kedvezményezett biztonságvédelmi helyzetének le-
írását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan, és

k) a képviselõ-testületi határozatot, vagy a képvise-
lõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tarta-
lék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalma-
zása alapján a polgármester nyilatkozatát a saját for-
rás biztosításáról.

(3) A kérelemhez csatolni kell az Ávr. 72. § (2) bekez-
désében foglaltakon túl a támogatást kérelmezõ írásbeli
nyilatkozatát

a) az Ávr. 88. § (2) bekezdésében foglaltakról,
b) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és

hogy rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fi-
zetett köztartozással, valamint

c) arról, hogy a 2. §-ban meghatározott és az általa vál-
lalt feladatokra nem nyert el támogatást az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális
operatív programok, valamint az Európai Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Program finanszírozása
keretében.

(4) A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges
a kérelemhez csatolni, amely nem lehet a támogatási kére-
lem benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.

5. §

(1) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény szerinti vizsgálat során a nem megfelelõ,
hiányos kérelem esetében legfeljebb 8 napos határidõ kitû-
zésével szólítja fel hiánypótlásra a kérelmezõt. A vizsgálat
lezárását követõen a formailag megfelelõ kérelmet, vala-
mint a CD vagy DVD lemezen beküldött pályázatot legké-
sõbb 2012. május 25-ig az Igazgatóság továbbítja a mi-
niszternek, akit egyúttal tájékoztat arról is, hogy mely pá-
lyázatokat nem továbbította részére.

(2) A pályázatok elsõdleges értékelését a miniszter ál-
tal felkért szakemberekbõl álló bizottság (a továbbiakban:
értékelõ bizottság) végzi el. Az értékelõ bizottság az érté-
kelés kialakítása során a 4. § (2) bekezdése szerinti szak-
mai mellékleteket mérlegeli, és az észrevételeirõl a 2. mel-
lékletben meghatározott tartalommal részletes értékelõla-
pot (a továbbiakban: értékelõlap) készít.

(3) Az értékelõlapok alapján a kultúrpolitikáért felelõs
helyettes államtitkárból, a muzeális intézményekért fele-
lõs fõosztály vezetõjébõl, az értékelõ bizottság képviselõ-
jébõl, valamint a miniszter által felkért múzeumi szakmai
testületek tagjaiból álló bíráló bizottság (a továbbiakban:
bíráló bizottság) javaslatot tesz a miniszternek a pályáza-
tok elbírálására.

(4) A támogatásról a miniszter a bírálóbizottság javas-
latait mérlegelve 2012. július 10-ig dönt, és a döntést leg-
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késõbb 2012. július 25-ig közzéteszi az általa vezetett mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján.

(5) A támogatási szerzõdéseket a miniszteri döntést kö-
vetõen a nyertes kérelmezõkkel legkésõbb 2012. augusz-
tus 31-ig kell megkötni. E határidõnek a kérelmezõ érdek-
körében felmerült okból történõ elmulasztása jogvesztõ.

6. §

(1) A miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben ki-
kötni a felmondása, a tõle történõ elállás esetén visszafize-
tendõ költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizetésé-
nek biztosítékait.

(2) A kikötött biztosítékok rendelkezésre állását legké-
sõbb a támogatás folyósítását megelõzõen kell biztosítani.
A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján fenn-
álló kötelezettségek megszûnéséig rendelkezésre kell áll-
niuk.

(3) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruhá-
zással létrehozott vagyonra nézve – amennyiben az a ké-
relmezõ tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – a mi-
niszter jogosult a támogatási szerzõdésben meghatározni
azt az idõpontot, ameddig az csak a miniszter elõzetes jó-
váhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával ide-
geníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, vagy
terhelhetõ meg. A miniszter a jóváhagyás feltételeként ki-
kötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása
érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése
esetén az új tulajdonos a kérelmezõ helyébe – részleges el-
idegenítés esetén a kérelmezõ mellé –, bérbe vagy más mó-
don történõ használatba adás esetén – e jogviszony fennál-
lásának idejére – a kérelmezõ mellé a támogatási szerzõ-
désbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egy-
oldalú nyilatkozatot tegyen.

7. §

(1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy ere-
deti példányát, valamint a támogatásban részesített kérel-
mezõk és a részükre jóváhagyott támogatási összegek
jegyzékét legkésõbb 2012. szeptember 15-ig utalványozás
céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs mi-
niszternek.

(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás álta-
lános szabályai szerint közvetlenül teljesített kifizetéssel
egy összegben a helyi önkormányzatokért felelõs minisz-
ter utalványozása alapján a Kincstár a támogatási szerzõ-
dések és az (1) bekezdés szerinti jegyzéknek a helyi önkor-
mányzatokért felelõ miniszterhez történõ beérkezését kö-
vetõ 21 napon belül, de legkésõbb 2012. szeptember 30-ig
folyósítja a kérelmezõk költségvetési elszámolási számlá-
jára.

8. §

(1) A kérelmezõ gondoskodik arról, hogy a kapott tá-
mogatást az e rendeletben elõírt célra használják fel, vala-
mint hogy a kérelemben megjelölt kedvezményezett –
a 3. § (1) bekezdés szerinti saját forrással együtt – a támo-
gatási összeghez a kérelmezõ költségvetési elszámolási
számlájára történõ megérkezésétõl számított 10 napon be-
lül hozzáférhessen.

(2) A kérelmezõ a kapott támogatás felhasználásáról
december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás
keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A tá-
mogatásnak a 2012. december 31-én kötelezettségválla-
lással terhelt maradványát 2013. november 30-ig lehet fel-
használni.

(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan
ellenõrizheti és vizsgálhatja, hogy a támogatás a 2. §-ban
meghatározott és a támogatásban részesített kérelmezõ ál-
tal vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

(4) A támogatásnak a kedvezményezett által levont
vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosu-
latlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok al-
kalmazandók.

9. §

Az Ávr. 82. §-ában foglaltakon túl a miniszter jogosult –
az általa meghatározott egyéb esetek mellett – a támogatá-
si szerzõdéstõl elállni, azt felmondani, ha a kérelmezõ
a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja alapján adott nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.

10. §

E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság
N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetének fejezeti kezelésû elõirányzatai-
ból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás
tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható tá-
mogatás.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt

A kérelmezõ megnevezése, címe:

........................................................................................................................................................................................
A kérelmezõ pénzforgalmi jelzõszáma:

........................................................................................................................................................................................
A kérelmezõ KSH kódja, vagy törzsszáma:

........................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:

........................................................................................................................................................................................

.............................................................................. ..............................................................................
A kedvezményezett megnevezése A fejlesztés teljes költsége (ezer Ft-ban)

.............................................................................. ..............................................................................
A kedvezményezett székhelye A fejlesztési költség 10%-át kitevõ

saját forrás mértéke (ezer Ft-ban)

.............................................................................. ..............................................................................
A fejlesztés helyszíne Egyéb külsõ forrás (ezer Ft-ban)

.............................................................................. ..............................................................................
A célfeladat megnevezése Kérelmezett támogatás (ezer Ft-ban)

Dátum: .................................................
P. H.

Aláírás:

.............................................................................. ..............................................................................
(fõ)jegyzõ (fõ)polgármester

2. melléklet a 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez

Az értékelõlapok tartalmi elemei

1. A pályázat alapadatai:
1.1 Kérelmezõ
1.2 A fejlesztés megvalósításának helye
1.3 Cél
1.4 Teljes költség
1.5 Saját forrás
1.6 Igényelt támogatás
1.7 A fejlesztés megvalósításának várható idõpontja

2. A fejlesztés rövid ismertetése:
2.1. A pályázat értékelése:

2.1.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
2.1.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága
2.1.3. A költségvetés megalapozottsága
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2.1.4. A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése
2.1.5. A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése
2.1.6. A látogatóbarát szemlélet érvényesítése
2.1.7. A marketingterv célkitûzéseinek és eszközeinek értékelése
2.1.8. A múzeumpedagógiai terv célkitûzéseinek és eszközeinek értékelése
2.1.9. A kiállítás-vezetõ és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése

A nemzeti erõforrás miniszter
18/2012. (III. 28.) NEFMI

rendelete
az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen
hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról
Magyarországra történõ változásából eredõ,

a kultúráért felelõs miniszter feladatkörébe tartozó
miniszteri rendeletek módosításáról

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget ve-
zetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet 2. §-ában a „Magyar Köztársaság költség-
vetésérõl szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Ma-
gyarország központi költségvetésérõl szóló törvényben”
szöveg lép.

2. §

A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím” és
a „Közmûvelõdési Minõség Díj” adományozásáról szóló
10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdésében az
„a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában” szövegrész he-
lyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben” szöveg lép.

3. §

A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 7. §-ában az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szö-
vegrész lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének
10/2012. (III. 28.) NMHH

rendelete
a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének
feltételeirõl és a korhatár besorolási kategóriák

feltüntetésének módjairól,
valamint az állami támogatás igénybevételének

alapjául szolgáló filmgyártási költségek
megállapításáról

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 38. § b), c) és
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképrõl
szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) a filmterjesztõkre, valamint a filmterjesztési tevé-

kenységre,
b) a Magyarország területén forgalmazásra kerülõ film-

alkotásokra, kivéve a mozgóképrõl szóló 2004. évi
II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 20. § (2) bekez-
désében meghatározott filmalkotásokat,
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c) a filmalkotásról közzétett hirdetésre, közleményre,
illetve a hirdetést, közleményt közzétevõ szolgálta-
tókra, vállalkozásokra, valamint

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továb-
biakban: NMHH).

2. Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) akusztikus jelzés: a filmalkotásnak a filmalkotás kor-

határ besorolása tárgyában az NMHH által megho-
zott határozatban (a továbbiakban: Besorolási Hatá-
rozat) elõírt rövid tájékoztató felolvasását tartalmazó
hanganyag;

b) egyszerû jelzés: a filmalkotás Besorolási Határozat-
ban szereplõ besorolási kategóriájának korhatár pik-
togrammal vagy akusztikus módon történõ megjele-
nítése;

c) elõzetes jelzés: a mozielõzetes önálló besorolása so-
rán megállapított besorolás jelzése;

d) filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvaló-

suló hirdetése: a lineáris médiaszolgáltatás során
a filmalkotás, illetve mozielõzetes részleteit bemuta-
tó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a további-
akban: Mttv.) szerinti kereskedelmi közlemény vagy
egyéb mûsorszám;

e) hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód,
amely filmalkotás, illetve filmalkotást tartalmazó adat-
hordozó értékesítésének vagy más módon történõ
igénybevételének elõmozdítására vagy e céllal össze-
függésben ismertségének növelésére irányul, függetle-
nül annak megjelenési módjától, eszközétõl; nem mi-
nõsül hirdetésnek a filmalkotás terjesztésének megkez-
dését legalább hatvan nappal megelõzõen közzétett
közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód abban az eset-
ben, ha még nem készült a filmalkotásról mozielõzetes,
vagy a benyújtott mozielõzetest vagy filmalkotást az
NMHH Hivatala (továbbiakban: Hivatal) még nem so-
rolta be;

f) korhatár besorolás jelzése: a filmalkotásnak vagy
mozielõzetesnek a Besorolási Határozatban megál-
lapított besorolási kategóriája, a korhatár minõsítés
és a rövid tájékoztató szöveg grafikus, illetve akusz-
tikus módon az a)–c), valamint k) pontok valamelyi-
kének megfelelõen az 1. melléklet szerint történõ fel-
tüntetése;

g) korhatár minõsítés: az Mktv. 21. § alapján e rendelet
2. mellékletében meghatározott, az egyes besorolási
kategóriákhoz rendelt szöveges figyelemfelhívás;

h) közlemény: a hirdetés fogalmába nem tartozó filmal-
kotással kapcsolatos olyan közlés, tájékoztatás,
amely közvetlenül utal a filmalkotás címére és a ter-

jesztés megkezdésének idõpontjára vagy a megte-
kinthetõség módjára; nem minõsül közleménynek
a filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább
hatvan nappal megelõzõen a filmalkotással kapcso-
latban közzétett közlés, tájékoztatás;

i) mozielõzetes: a mozikban vetített, illetve egyéb for-
mában nyilvánosságra hozott, a filmalkotást népsze-
rûsítõ olyan audiovizuális, vizuális vagy akusztikus
alkotás, amely a filmalkotás tartalmára és cselekmé-
nyére az egyes jelenetei lejátszásával, vagy a filmal-
kotásra leginkább jellemzõ motívummal, alkotóinak
megjelenítésével utal és nem önálló filmalkotás;

j) sorozat: az alkotók vagy a szerkesztõ által – különö-
sen a filmalkotások címébõl is kitûnõ módon – soro-
zatként megjelölt, tematikailag összefüggõ több
filmalkotás. A sorozat egyes részei a korhatár beso-
rolás szempontjából önálló filmalkotásoknak minõ-
sülnek;

k) teljes jelzés: a korhatár besorolás jelzése a korhatár
piktogram, a korhatár minõsítés, és – amennyiben
a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási Határozat
elõírja – a rövid tájékoztató szöveg grafikus megjele-
nítésével, valamint a korhatár besorolás, a korhatár
minõsítés és – amennyiben a tájékoztatás feltünte-
tését a Besorolási Határozat elõírja – a rövid tájé-
koztató szöveg akusztikus módon történõ megjele-
nítésével.

3. A filmalkotás és mozielõzetes
besorolási kategóriája megjelenítésének feltételei

3. §

(1) Az Mktv. 21. § a)–f) pontja alapján az I–VI. besoro-
lási kategóriába besorolt filmalkotásokat és mozielõzete-
seket, valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi hir-
detést és közleményt az e rendeletben meghatározott kor-
határ besorolás jelzéssel kell ellátni, illetve közzétenni.

(2) A korhatár besorolás jelzések grafikus megjeleníté-
sének részletes feltételeit e rendelet 1. melléklete tartal-
mazza.

(3) A korhatár minõsítésnek az egyes besorolási kate-
góriákhoz rendelt szövegét e rendelet 2. melléklete tartal-
mazza.

(4) A Besorolási Határozatban a kiskorúak védelmének
hatékonyabb érvényesülése érdekében elõírható, hogy
a filmalkotás teljes jelzése az adott filmalkotásra jellemzõ,
rövid tájékoztatót is tartalmazza, amennyiben a Korhatár
Bizottság a 2. mellékletben felsorolt tartalmi elemek közül
egyet vagy többet – az elõfordulás gyakorisága, a megjele-
nés intenzitása, a megjelenítés módja vagy a közvetített
üzenet ártalmassága alapján – különösen hangsúlyosnak
ítél.

(5) A rövid tájékoztató írásban megjelenített szövege
e rendelet 2. mellékletében meghatározott, a filmalkotásra
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vonatkozó különösen hangsúlyos jellemzõ vagy jellemzõk
feltüntetésével, a Korhatár Bizottság – (4) bekezdés sze-
rinti mérlegelési szempontok figyelembevételével kialakí-
tott – javaslata alapján a Besorolási Határozatban kerül
megállapításra.

4. A besorolási kategóriák megjelölési módjai

4. §

(1) Az Mktv. 20. § (1) bekezdésének és a 24. §-ának
megfelelõen a filmalkotás besorolás jelzését az e rendelet-
ben meghatározottak szerint, jól észlelhetõ módon kell fel-
tüntetni. Az egyszerû vagy teljes jelzés 1. mellékletben
meghatározott megjelenítési módjai közül a filmterjesztõ
jogosult választani azzal, hogy az alkalmazott jelzésnek
a környezetétõl jól elkülöníthetõnek kell lennie.

(2) A mozielõzetes önálló besorolása tárgyában hozott
hatósági határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás
jelzést fel kell tüntetni a mozielõzetes Mktv. 24. § szerinti
valamennyi közzététele során. Az elõzetes jelzés kizárólag
a mozielõzetes moziban történõ vetítése, a filmalkotás au-
diovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése
során, valamint egyéb olyan hordozó felületen tüntethetõ
fel, amelynél a filmterjesztõ biztosítani tudja a (7) bekez-
désben foglaltak teljesítését. A (7) bekezdésben foglaltak
teljesítése nélkül az elõzetes jelzés feltüntetésével hirdeté-
si tevékenységet nem lehet folytatni, hirdetést, közleményt
nem lehet közzétenni.

(3) Amennyiben mozielõzetes önálló besorolására ke-
rül sor, a mozielõzetesre vonatkozó korhatár besorolás jel-
zés közzétételére a filmalkotások korhatár besorolás jelzé-
sének közzétételére vonatkozó szabályokat kell alkalmaz-
ni azzal az eltéréssel, hogy az egyszerû jelzésnek az e ren-
delet 1. melléklete szerinti elõzetes jelzés feltüntetésével
egyértelmûen utalni kell arra a tényre, hogy a besorolás
nem a filmalkotásra, hanem kizárólag a mozielõzetesre vo-
natkozik.

(4) Moziban a filmalkotást megelõzõen kizárólag
olyan mozielõzetes vetíthetõ, amelynek a Besorolási Hatá-
rozatban megállapított besorolási kategóriája nem maga-
sabb az azt követõ filmalkotás besorolási kategóriájánál az
(5) és (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) Amennyiben valamely filmalkotás tekintetében
több mozielõzetes önálló besorolására kerül sor, a filmal-
kotásra vonatkozó mozielõzetesek közül a legmagasabb
besorolási kategóriába sorolt mozielõzetes kategória sze-
rinti jelzést kell feltüntetni valamennyi, a filmalkotásra vo-
natkozó hirdetésben és közleményben, ideértve a filmal-
kotásra vonatkozó valamennyi mozielõzetest is. A (4) be-
kezdés alkalmazásában a mozielõzetesek önálló besorolá-
si kategóriáját kell figyelembe venni, függetlenül a feltün-
tetett jelzéstõl.

(6) Amennyiben a mozielõzetes önálló besorolása ese-
tén a filmterjesztõ az Mktv. 21/B. § (2) bekezdésében fog-

laltaknak megfelelõ indokolt kérelmében megjelölte azt az
Mktv. 21. § szerinti besorolási kategóriát, amelynél ala-
csonyabb kategóriába a mozielõzetest annak tartalmától
függetlenül nem kéri besorolni, és a kérelmét a Hivatal jó-
váhagyja, a Besorolási Határozat tartalmazza azt a besoro-
lási kategóriát, amelybe tartalma alapján a mozielõzetes
a kérelem hiányában tartozna. A (4) bekezdés alkalmazá-
sában, ebben az esetben ez utóbbi besorolási kategóriát
kell figyelembe venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstõl.

(7) A filmalkotás korhatár besorolása tárgyában hozott
elsõfokú döntés közlését követõ öt munkanapon belül, de
legkésõbb a filmalkotás terjesztésének megkezdését meg-
elõzõ 72 órán belül – az elõzetes jelzés feltüntetése he-
lyett – a Besorolási Határozatban foglaltak szerinti korha-
tár besorolás jelzést kell a filmalkotásra vonatkozó mozi-
elõzetes elején, valamint a filmalkotásra vonatkozó va-
lamennyi közleményben és hirdetésben az e rendelet-
ben megállapított módon közzétenni abban az esetben, ha
a mozielõzetes vagy – amennyiben adott filmalkotás tekin-
tetében több mozielõzetes került besorolásra – az adott
filmalkotásra vonatkozó mozielõzetesek közül a legmaga-
sabb besorolási kategóriájú mozielõzetes önálló besorolá-
sa alacsonyabb kategóriájú volt a filmalkotás besorolási
kategóriájánál. Amennyiben a mozielõzetes korhatár be-
sorolása azonos vagy magasabb kategóriájú, mint a filmal-
kotás korhatár besorolása, a filmalkotásra vonatkozó kor-
határ besorolás jelzést a Besorolási Határozat közlésétõl
számított hét munkanapon belül kell feltüntetni a mozielõ-
zetesben, a közleményben és a hirdetésben e rendeletben
meghatározott módon azzal a kivétellel, hogy a filmalko-
tás moziban történõ vetítése elõtt a Besorolási Határozat
szerinti teljes jelzést kell a filmalkotás vetítését közvetle-
nül megelõzõen megjeleníteni, közölni.

(8) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megva-
lósuló hirdetése esetén a reklámnak, vagy egyéb kereske-
delmi közleménynek nem minõsülõ mûsorszámokban
(filmajánló mûsorszámok) olyan, a jelen rendelet szerint
mozielõzetesnek minõsülõ hang, hangos vagy néma moz-
gó-, vagy állókép is bemutatható, amelyet a Hivatal nem
sorolt be. A mozielõzetes önálló besorolása, vagy a filmal-
kotás korhatár besorolását követõen, a mozielõzetesnek
vagy egy részletének bemutatása esetén az 5. § szerinti
szabályokat kell alkalmazni.

5. A korhatár besorolás jelzésének vetített
és akusztikus módon történõ megjelenítése

5. §

(1) A forgalomba hozott filmalkotás, illetve a mozielõ-
zetes moziban történõ vetítése elõtt a teljes jelzést kell
a vetítést közvetlenül megelõzõen megjeleníteni, közölni.
A Besorolási Határozatban foglaltak szerinti, legalább há-
rom másodperc idõtartamú grafikusan megjelenített kor-
határ besorolás jelzésnek jól olvashatónak, a háttérbõl ki-
emeltnek kell lennie, és a képernyõ legalább ötven száza-
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lékát le kell fednie. A képi megjelenítéssel egy idõben
a besorolási kategóriának, valamint a Besorolási Határo-
zatban megállapított rövid tájékoztató szövegnek megfe-
lelõ akusztikus jelzésnek is el kell hangzania. A mozielõ-
zetes elõtt közzétett teljes jelzés esetében az akusztikus
jelzés elhagyható.

(2) A filmalkotás lineáris audiovizuális médiaszolgál-
tatásban megvalósuló hirdetése esetében a képernyõ leg-
alább három százalékát lefedõ módon fel kell tüntetni
a filmalkotás vagy a mozielõzetes korhatár besorolása sze-
rinti egyszerû jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

(3) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban közzé-
tett filmajánló mûsorszámban való megjelenésekor,
amennyiben a mûsorszám a filmalkotás részletével vagy
elõzetesével megszakításra kerül, a filmalkotás minden
részletének elején legalább három másodpercnyi idõtartam-
ban a képernyõ legalább három százalékát lefedõ módon fel
kell tüntetni a filmalkotás vagy a mozielõzetes korhatár be-
sorolása szerinti egyszerû jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

(4) A filmalkotás lineáris rádiós médiaszolgáltatásban
megvalósuló hirdetése során a közzétett hirdetés esetén
a filmalkotás korhatár besorolási kategóriájának megfele-
lõ egyszerû jelzést kell akusztikus módon közzétenni.

6. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése
adathordozón és az adathordozó borítóján

6. §

(1) Filmalkotás terjesztésére szolgáló bármely adathor-
dozón történõ filmterjesztés esetén a teljes jelzésnek meg
kell jelennie a filmalkotást, illetve a mozielõzetest megelõ-
zõen, kivéve, ha az az adathordozó gyártási technológiája
miatt lehetetlen.

(2) A Besorolási Határozatnak megfelelõ teljes jelzést
a filmalkotás terjesztési nyilvántartási számával együtt,
a filmalkotás terjesztésére szolgáló, a megvásárolható,
a kölcsönözhetõ, illetve a promóciós céllal forgalomba ke-
rülõ bármely adathordozó borítójának, csomagolásának
elsõ és hátsó oldalán, továbbá a gerincén, az e rendelet
3. mellékletében meghatározott módon és méretben kell
feltüntetni. Az adathordozó borítóján kívül elhelyezkedõ,
egy vagy több borítót egybe foglaló gyûjtõborítón a korha-
tár besorolás jelzését jól észlelhetõen az 1. és 3. melléklet-
ben meghatározott módon kell feltüntetni. Ha a gyûjtõbo-
rító több különbözõ korhatár besorolás jelzéssel ellátott
filmalkotást tartalmaz, azon csak a legmagasabb korhatár
besorolási kategóriájú jelzést kell feltüntetni.

(3) Amennyiben az adathordozó borítója, több adathor-
dozót magában foglaló csomagolás esetén pedig a borítók
csomagolása gerincének szélessége 11 mm-nél keske-
nyebb, és azon a jelzés a 3. melléklet szerinti arányszámo-
kat figyelembe véve nem helyezhetõ el, a korhatár besoro-
lás jelzését kizárólag a borító vagy a csomagolás elsõ és
hátsó oldalán kell feltüntetni.

(4) Az egyszerû jelzést az adathordozó felületén – kivé-
ve, ha az az adathordozó gyártási technológiája miatt lehe-
tetlen – az adathordozón történõ megjelenítés arányossági
szabályainak alkalmazásával a 3. melléklet szerint kell fel-
tüntetni úgy, hogy az egyértelmûen felismerhetõ legyen.

(5) Amennyiben a sorozatokat egy vagy több adathor-
dozót tartalmazó közös gyûjtõcsomagolásban hozzák for-
galomba, a sorozatok részeit képezõ filmalkotások közül
a legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú filmalkotás
jelzését kell az (1)–(4) bekezdés szerint feltüntetni.

7. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése
nyomtatott és internetes sajtótermékekben,
valamint egyéb nyomtatott és elektronikus
formában

7. §

(1) Nyomtatott és internetes sajtótermékekben, vala-
mint egyéb nyomtatott és elektronikus (online) formában
megjelenõ hirdetésben és egyéb közleményben az 1. mel-
léklet szerinti jelzést jól látható és olvasható módon úgy
kell közzétenni, hogy az A5 szabvány méretnél kisebb, il-
letve A5 szabvány méretnél nagyobb, álló vagy fekvõ for-
mátumú általános és speciális, továbbá általános és speciá-
lis méretû álló vagy fekvõ formátumú felületen megjelenõ
egyszerû és teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai
megegyezzenek a 3. mellékletben meghatározott szerkesz-
tési arányokkal. A jelzések feltüntetésének részletes felté-
teleit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Nyomtatott sajtótermékekben megjelenõ hirdetések
esetében az egyszerû jelzést minden formátumnál a hirde-
tésen belül a kötészettel szemközti szélen kell elhelyezni,
kivéve, ha ennek megvalósítása lehetetlen. Nyomtatott és
internetes sajtótermékek esetében a nagyméretû címsorok
és a kisméretû címsorok megjelenítésének részletes felté-
teleit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A nyomtatott és az internetes mozimûsor-ismertetõ
sajtótermék, továbbá egyéb nyomtatott formában terjesz-
tett mozimûsor-ismertetõ esetén a filmalkotás címe mellett
a rendelet 1. mellékletében feltüntetett egyszerû jelzést,
valamint nyomtatott sajtótermék esetében két oldalanként,
az oldal alján az adott oldalakon megjelenõ korhatár beso-
rolás jelzéseknek megfelelõ minõsítés szövegét kell fel-
tüntetni.

8. Az állami támogatás alapjául szolgáló
filmgyártási költségek megállapítása

8. §

(1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés f) pontja
alapján az Mktv. és e rendelet szerint ellenõrzi, megállapít-
ja és igazolja a közvetlen és közvetett állami támogatás
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igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint dönt
a filmalkotás költségvetésének jóváhagyásáról.

(2) A Hivatal a közvetett állami támogatás alapjául
szolgáló filmgyártási költségek megállapítása során költ-
ségként nem veszi figyelembe az ügyfél kérelmében sze-
replõ ésszerûtlen, az Mktv. 31/B. § (4) bekezdés szerint
nem ellenõrizhetõ, valamint az állami támogatáshoz kap-
csolódó közérdek megvalósulása szempontjából indoko-
latlan költségeket.

9. §

(1) A Hivatal az állami támogatás alapjául szolgáló
filmgyártási költségek ésszerûségének, az Mktv. 31/B. §
(4) bekezdés szerinti ellenõrizhetõségének és indokoltsá-
gának vizsgálata során a filmszakmára jellemzõ szokásos
piaci viszonyok figyelembevételével jár el. Ennek során
részeiben és egészében megvizsgálja és összehasonlítja
a filmalkotás költségvetésében szereplõ költségtételeket,
illetve azok összetételét, összegét a mûfajában, gyártási
körülményeiben, költségvetésének méretében, költség-
szerkezetében hasonló produkciók költségvetésében sze-
replõ tételekkel.

(2) Az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási
költségek megállapítása érdekében az ügyfél, valamint az
Mktv. 31/F. § (6) bekezdése alapján arra kötelezett sze-
mély vagy szervezet köteles a Hivatal rendelkezésére bo-
csátani a költségek ellenõrzéséhez szükséges rendelkezé-
sére álló adatokat, iratokat.

(3) Amennyiben az ügyfél kérelmében szereplõ vala-
mely költségelem eltér a szokásos piaci ártól, vagy
amennyiben valamely költségelem tekintetében a szo-
kásos piaci ár nem állapítható meg, az adott költségelem
tekintetében a Hivatal részletes vizsgálatot folytathat le.
A költségek ésszerûségét, indokoltságát az ügyfél köte-
les bizonyítani.

10. §

A Hivatal a 8–9. §-ban foglaltak szerint jogosult a film-
alkotás gyártása érdekében létrejött polgári jogi szerzõdé-
sekben foglalt filmgyártási költségektõl eltérõ módon
megállapítani a közvetett állami támogatás alapjául szol-
gáló filmgyártási költségeket. A Hivatal ebben az esetben
az Mktv. szerinti, támogatásra jogosultság igazolására, va-

lamint támogatás igazolás kiállítására irányuló eljárásában
külön, egymástól eltérõen állapíthatja meg a közvetett ál-
lami támogatás alapjául szolgáló összeget és a támogatásra
jogosult filmalkotások nyilvántartásába hivatalból bejegy-
zett, a filmalkotás költségvetésére vonatkozó, polgári jogi
szerzõdésekkel igazolt adatokat.

9. Átmeneti és záró rendelkezések

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba.

(2) Azon filmalkotások esetében, amelyek terjesztését
a filmterjesztõ 2012. április 30. napjáig megkezdi, e ren-
delet alapján jogkövetkezmény nem alkalmazható,
amennyiben a filmterjesztõ az „art” mozik minõsítésének
és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének felté-
teleirõl szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben (a to-
vábbiakban: OKM rendelet) foglaltak szerint tünteti fel
a Besorolási Határozatban foglalt korhatár besorolási ka-
tegória szerinti jelzést és teljesíti a (3) bekezdésben elõírt
kötelezettségeket.

(3) A filmterjesztõ – a Hivatal erre irányuló külön felhí-
vása vagy döntése nélkül – 2012. május 31-ig köteles a Hi-
vatalnak adatot szolgáltatni a raktáron lévõ, OKM rendelet
szerinti jelzést jogszerûen tartalmazó adathordozók típu-
sonkénti és filmalkotásonkénti példányszámáról. Ezen
adathordozók – figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt ha-
táridõre – 2012. május 1-jét követõen is forgalmazhatók
azzal, hogy 2013. április 30. napját követõen a borítón,
illetve a csomagoláson az e rendeletben meghatározott
korhatár-jelzést kell feltüntetni.

(4) A hirdetésekre és a közleményekre vonatkozó
e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése miatt
e rendelet hatályba lépését követõ 75. napig hatósági eljá-
rás nem indítható, illetve jogkövetkezmény nem alkalmaz-
ható.

(5) A 8–10. §-ban foglalt rendelkezéseket e rendelet
hatályba lépését követõen indult, az állami támogatás
alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítására
irányuló mozgóképszakmai hatósági eljárásokban kell al-
kalmazni.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. A korhatár-besorolási kategóriák egyszer  jelzései szerinti közzététel 

 

1.1. A piktogramok grafikai megjelenítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Egyszer  jelzés korhatár-karika: Az egyszer  jelzés korhatár-karikájának 
szerkesztését a fenti szerkesztési hálórendszer mutatja. Az egyszer  jelzés korhatár-karika 
dimenziói: 6×6-os négyzetb l álló befoglaló forma. 

 

1.1.2. El zetes jelzés korhatár-karika: Az el zetes jelzésre szolgáló, nyolc szaggatott 
vonalból álló karika szerkesztési hálórendszerét a fenti ábra mutatja. Az el zetes jelzésre 
szolgáló egyszer  jelzés dimenziói: 6×6-os négyzetb l álló befoglaló forma.  

 

1.1.3. Arányok: A bet k és számok elhelyezkedését, annak a korhatár-karikában és teljes 
jelzésben való megjelenését grafikai és optikai arányok alakították ki.  

1. melléklet a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelethez
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1.2. Az egyszer  jelzések színkódolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöld: C50%, M0%, Y100%, K0% 

Sárga: C0%, M20%, Y100%, K0% 

Piros: C0%, M100%, Y100%, K0% 

Fekete: C0%, M0%, Y0%, K100% 

 

 

Az I. kategória egyszer  jelzése 

 

Az I. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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A II. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

A II. kategória egyszer  el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

 

 

A III. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

 

A III. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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A IV. kategória egyszer  jelzése 

 

 

A IV. kategória egyszer  el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

 

Az V. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

 

Az V. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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A VI. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

A VI. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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2. A korhatár-besorolási kategóriák teljes jelzései szerinti közzététel 

 
 
2.1. A piktogramok grafikai megjelenítése 

 

 

2.1.1. Teljes jelzés szerkesztése: A teljes jelzés szerkesztése a korhatár-karika szerkesztési 
arányaiból származtatható. 
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2.1.2. A korhatár-karika 6×6-os négyzetb l álló befoglaló formája köré szerkesztett kör – 
mely a korhatár-karika vastagsága, vagyis 75% x – kialakítja a teljes jelzésben található 
egyszer  jelzés keretét. A teljes jelzésben található min sítés szövegét minden esetben 
három sorban kell elhelyezni a fenti arányrendszer figyelembe vételével. A bet k alapvonala, 
a verzál kezd bet k magassága és a kurrensek (kisbet k) le- és felnyúló szárainak 
elhelyezkedése adja meg a mindenkori szövegsor elhelyezkedését. A korhatár-karika 
méretrendszerének és a bet sorok arányának viszonyát a fenti ábra szemlélteti. A teljes 
jelzés – szövegsorok alatti lekerekített hasábjának – hosszúságát minden esetben a benne 
elhelyezked  feliratok mérete határozza meg. 

 

2.1.3. A terjesztési nyilvántartási szám elhelyezése: A terjesztési nyilvántartási számot a 
teljes jelzés alsó részén, a min sítés (és amennyiben létezik: tájékoztató) szövegével 
megegyez en jobbra zártan kell megjeleníteni, az ábrán jelzett méretarányban. 

 

2.1.4. Bet típus: A korhatár besorolási jelzések rendszerében megjelen  bet típus: a 
VagRounded kövér változata. 

 

2.1.5. A teljes jelzés min sít  szövegét keretez  négyzet alakú befoglaló minta mérete attól 
függ en változik, hogy a szöveg kett  vagy három sorba kerül. Két sorba történ  
megjelenítés az I. illetve a VI. kategória esetében fordul el . 

 

 

Az I. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

Az I. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

A II. kategória teljes jelzése 



1288 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám

 

A II. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

A III. kategória teljes jelzései 

 

 

 

 

 

A III. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

A IV. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

 

A IV. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 



9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1289

 

Az V. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

 

Az V. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

A VI. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

 

A VI. kategória teljes el zetes jelzése 

       

 

 

 

A II. kategória tájékoztató szöveggel feltüntetett teljes jelzése egy példán bemutatva 
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1. A filmalkotások korhatár-besorolási kategóriák (I.-VI.) szerint történ  min sítése 

 

I. kategória 

„Korhatár nélkül megtekinthet .” 

 

II. kategória 

„Hat éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

III. kategória 

„Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

IV. kategória 

„Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

V. kategória 

„Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

VI.  kategória 

„Kizárólag feln ttek számára ajánlott.” 

2. melléklet a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelethez
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2. A különböz  korhatár-besorolási kategóriák (I.-VI.) típus szerinti tájékoztató 
szövege 

 

1. Er szak 

 

 

2. Téma 

 

 

3. Félelemkelt  tartalom 

 

 

4. Meztelenség / Szexualitás 

 

 

5. Droghasználat 

 

 

6. Kirekesztés 

 

 

7. Káros magatartásminta 

 

 

8. Nyelvezet 
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1. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése adathordozón és az 
adathordozó borítóján 

 

1.1.  Adathordozó korongján megjelen  egyszer  jelzés szerkesztése 

 

 

Az adathordozók (DVD, Blu-ray) korongján megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési 
szabályai a korábban ismertetett arányok és szabályok alkalmazásával kialakítható. Az 
arányokra vonatkozó jelzések a fenti ábrából olvashatók le. Az egyszer  jelzést a korong bal 
oldalán, az ábrán jelzett méretben és elhelyezésben kell alkalmazni. 

 

1.2. Az adathordozó borítóján megjelen  jelzésmez  szerkesztése 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelethez



9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1293

Az adathordozók (DVD, Blu-ray) borítóján egyszer  és teljes jelzés is megtalálható oly 
módon, hogy a kétféle jelzés összef zve jelzésmez t alkot. A jelzésmez ben megtalálható 
jelek sorrendje a kiterített borító viszonylatában (balról jobbra haladva): teljes jelzés, 
egyszer  jelzés, egyszer  jelzés, jelzésmez be rendezésüket a fenti ábra mutatja. A borító 
els  oldalán (a teríték jobb oldalán) megjelen  egyszer  jelzés magassági aránya minden 
esetben az adathordozó hosszabbik borítóoldalának 1/15 része. Az egyszer  jelzés 
függ leges elhelyezkedése – a borító alsó szélét l számítva – a borító hosszabb oldalának 
1/30 része. Vízszintes elhelyezkedése a borító els  oldalának, gerinc melletti, bal oldala, 
hajtástól való távolsága az egyszer  jelzés 1/4 része. A borító gerincén megjelen  egyszer  
jelzés a borító els  oldalán megjelen  egyszer  jelzés méretével azonos, vízszintes 
elhelyezkedése a gerinc középvonalán található. A borító hátsó oldalán található teljes jelzés 
elhelyezkedése – így végérvényesen létrehozva a jelzésmez t – a gerinc bal hajtásvonalától 
számított egyszer  jelzés 1/4 része. 

 

2. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése nyomtatott és internetes 
sajtótermékekben, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus (online) formában 

 

2.1. Álló formátumú, – A5 méretnél kisebb – általános felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú felületen (például hirdetés, közlemény, szórólap, prospektus) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
szerkesztési arányokkal. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  
a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 
Újsághirdetés esetében az egyszer  jelzést kötészettel szemközt szélén kell elhelyezni 
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2.2. Álló formátumú, – A5 méretnél nagyobb – általános felületen megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú felületen (például hirdetés, közlemény, szórólap, prospektus) megjelen  
teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
szerkesztési arányokkal. A felület esetében a teljes jelzést a felület alján – az ábrán látható 
módon szerkesztve – jobb oldalon kell elhelyezni. 

 

2.3. Álló formátumú  – A5 méretnél kisebb – speciális felületen megjelen  egyszer  
 jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú speciális felületen megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési 
arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület esetében az 
egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon 
szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb és bal oldalon 
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is elhelyezhet . A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak az 
egyszer  jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.4. Álló formátumú – A5 méretnél nagyobb – speciális felületen megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú speciális felületen (például citylight) megjelen  teljes jelzés szerkesztési és 
elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület 
esetében a teljes jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható 
módon szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb oldalon 
helyezhet  el. A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak a teljes 
jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.5. Speciális méret , – A5 méretnél kisebb – álló formátumú felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai 
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Speciális méret , álló formátumú felületen (például roll-up) megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai határozzák 
meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá 
kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon 
is elhelyezhet . Az elhelyezésnél figyelembe kell venni, hogy az egyszer  jelzés teljes 
látványa ne sérüljön. 

 

2.6. Speciális méret , – A5 méretnél nagyobb – álló formátumú felületen megjelen  
teljes jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális méret , álló formátumú felületen (például roll-up) megjelen  teljes jelzés 
szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai határozzák 
meg a teljes jelzés méretét. A felület esetében a teljes jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a 
felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb oldalon helyezhet  el. Az 
elhelyezésnél figyelembe kell venni, hogy a teljes jelzés teljes látványa ne sérüljön. 

 

2.7. Fekv  formátumú,  – A5 méretnél kisebb – általános felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai  
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Fekv  formátumú felületen (például hirdetés, szórólap, prospektus, freecard) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
szerkesztési arányokkal. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  
a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 
Újsághirdetés esetében az egyszer  jelzést kötészettel szemközti szélén kell elhelyezni. 

 

2.8. Fekv  formátumú, – A5 méretnél nagyobb – általános felületen megjelen  teljes 

jelzés szerkesztési szabályai 

 

Fekv  formátumú felületen (például hirdetés, közlemény, szórólap, prospektus) megjelen  
teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
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szerkesztési arányokkal. A felület esetében a teljes jelzést és a hozzá kapcsolódó mez t a 
felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb oldalon kell elhelyezni. 

 

2.9. Fekv  formátumú – A5 méretnél kisebb – speciális felületen megjelen  egyszer  
jelzés szerkesztési szabályai 

 

Fekv  formátumú speciális felületen megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési 
arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület esetében az 
egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon 
szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb és bal oldalon 
is elhelyezhet . A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak az 
egyszer  jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.10. Fekv  formátumú – A5 méretnél nagyobb – speciális felületen megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési szabályai 
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Fekv  formátumú speciális felületen megjelen  teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési 
arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület esetében a 
teljes jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon 
szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb oldalon 
helyezhet  el. A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak a teljes 
jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.11. Speciális méret , – A5 méretnél kisebb – fekv  formátumú felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai  

 

Speciális méret , fekv  formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és 
elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai határozzák meg az egyszer  
jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület 
alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 

 

2.12. Speciális méret , – A5 méretnél nagyobb – fekv  formátumú felületen 
megjelen  teljes jelzés szerkesztési szabályai  
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Speciális méret , fekv  formátumú felületen (például óriásplakát, molinó) megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai 
határozzák meg a teljes jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá 
kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb oldalon 
helyezhet  el. 

 

2.13. Egyszer  jelzés használata folyószöveg esetében – nagyméret  címsor  

 

Nagyméret  címsorok esetében, ahol a verzál bet típus mérete eléri vagy meghaladja a 18 
tipográfiai pontot (6, 35 mm), az egyszer  jelzés grafikai megjelenését kell alkalmazni. A 
címsor utolsó bet je és az egyszer  jelzés között a verzál bet  magasságával megegyez  
távolságot kell tartani. 

 

2.14. Egyszer  jelzés használata folyószöveg esetében – kisméret  címsor 



9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1301

Kisméret  címsorok esetében, ahol a verzál bet típus mérete nem haladja meg a 18 
tipográfiai pontot (6, 35 mm), az egyszer  jelzés folyószövegb l szedett megjelenését kell 
alkalmazni az ábrán látható módon. Ilyen esetekben az egyszer  jelzés a bet  színével 
megegyez  szín , a korhatár-karikát gömböly  és szögletes zárójelek, a korhatár-besorolási 
kategória számjegyeit az aktuálisan használt bet típusának számjegyei helyettesítik. A 
címsor utolsó bet je és az egyszer  jelzés között két szóköznyi távolságot kell tartani. 

 

2.15. Speciális méret  fekv  formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális méret , fekv  formátumú felületen (például 728×90 pixel méret  banner) 
megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal 
osztási arányai határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  
jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – 
jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 

 

2.16 Speciális méret  álló formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai  
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Speciális méret , álló formátumú felületen (például 120×600 pixel méret  banner) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási 
arányai határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés 
és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és 
bal oldalon is elhelyezhet . 

 

2.17. Általános méret  álló formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános méret , álló formátumú felületen (például 300×250 pixel méret  banner) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál a hosszabb oldal osztási arányai 
határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a 
hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal 
oldalon is elhelyezhet . 
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2.18. Általános méret  fekv  formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai  

 

Általános méret , fekv  formátumú felületen (például 300×250 pixel méret  banner) 
megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál a hosszabb oldal osztási 
arányai határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés 
és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és 
bal oldalon is elhelyezhet . 
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IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, to-
vábbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és
alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl
szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. hatá-
rozat 7. pontja alapján a következõk szerint határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése
alapján kezdeményezi a Magyar Mozgókép Közalapít-
vány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését.

2. A Kormány
a) tudomásul véve a Közalapítvány tartozásállománya

konszolidációja érdekében eddig megtett intézkedé-

seket, felhívja a nemzeti filmipar megújításáért fele-
lõs kormánybiztost, hogy a Magyar Nemzeti Film-
alap Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban:
Magyar Nemzeti Filmalap) együttmûködve a Köz-
alapítvány filmelõállítók és egyéb mozgóképszak-
mai szervezetek felé fennálló közvetlen tartozásait
egyedi megállapodások útján rendezze;

b) egyetért azzal, hogy a Közalapítvány tartozásainak
rendezése során és megszüntetése érdekében a moz-
góképrõl szóló 2004. évi II. törvény alapján 2010.
december 31-ig történõ teljesítéssel alátámasztott
normatív támogatási igényeket a Közalapítvány Ku-
ratóriuma Támogatási Szabályzatában egyedi jelleg-
gel elismerje azzal, hogy a keletkezett normatív tá-
mogatási jogosultságok készpénzre nem válthatók,
nem feltételük új filmalkotás gyártása, támogatási
szerzõdés megkötése és csak a fennálló visszatérí-
tendõ támogatásokból eredõ tartozások beszámítás
útján történõ csökkentésére fordíthatók;

c) egyetért azzal, hogy a kizárólag normatív támogatási
igénnyel, vagy kizárólag visszatérítendõ támogatás-
ból származó tartozással rendelkezõ érintettek eseté-
ben a Közalapítvány ezeket a követeléseket és tarto-
zásokat külön-külön összesítse, és az összesített kö-
veteléseket és tartozásokat egymással szemben
összesítve beszámítsa;

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzeti
filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy
a Nemzeti Erõforrás Minisztériumnak a Közalapít-
vánnyal szemben fennálló, a Kormányzati Ellenõr-
zési Hivatal 21-15/291/2011. számú jelentésében
megállapított 3 712 886 ezer Ft összegû követelését
az állam javára a Magyar Nemzeti Filmalapon ke-
resztül érvényesítse.

Felelõs: nemzeti filmipar megújításáért
felelõs kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiz-
tossal együttmûködve kezdeményezze a Magyar Nemzeti
Filmalap és a Közalapítvány közötti egyesített perek
egyezség útján történõ megszüntetését oly módon, hogy a
Közalapítvány a Magyar Nemzeti Filmalappal szemben
fennálló tartozásai fejében vagyonát piaci értéken átadja a
Magyar Nemzeti Filmalapnak. A Közalapítvány tartozásai
között a Magyar Nemzeti Filmalap érvényesíti a Közala-
pítvány kizárólagos tulajdonában álló filmszakmai társa-
ságoknak a Közalapítvánnyal szembeni követeléseit, to-
vábbá konszolidálja e társaságoknak a Közalapítvánnyal,
valamint egymással szemben fennálló tartozásait. A Köz-
alapítvány hitelezõk kielégítése után esetlegesen fennma-
radt vagyonát – ide értve a vagyoni értékû jogokat – a Kor-

1304 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám



9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1305

mány a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra
fordítja a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül.

Felelõs: nemzeti filmipar megújításáért felelõs
kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. június 30.

4. A Kormány
a) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert,

hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvá-
rosi Törvényszéknél a Közalapítvány megszünteté-
sét, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továb-
bá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az
állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdeké-
ben szükséges intézkedéseket megtegye;

b) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy intézkedjen vagyonelszámoló, könyvvizsgáló,
valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ
személyek kijelölésérõl;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszû-
nése napjával, mint mérlegfordulónappal elkészítés-
re kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készíté-

si és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai-
ról szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti beszámolója;

d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert a jogutód nél-
kül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály
szerint kötelezõ õrzésére;

e) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány fel-
adatai a Magyar Nemzeti Filmalapon, a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumon és a Nemzeti Kulturális
Alapon keresztül kerüljenek ellátásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a 3. pont szerinti vagyonátadást követõen
azonnal

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

6. Hatályát veszti a Magyar Mozgókép Közalapítvány
megszüntetésérõl szóló 1202/2011. (VI. 21.) Korm. hatá-
rozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök



KÖZLEMÉNYEK

Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben
az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltakra tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó
szakképesítések területén a 2011. december 06-án megtartott bírálóbizottsági ülésen elfogadott, szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnö-
köket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bírálóbizottság névsora

Név Szervezet
Elnök: dr. Solymár Károly Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Tagok: Budai Angéla Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
Tóth Mihály Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
Czipóth Mária Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Mihálka Gáborné, Madarász Erik, Csillag Balázs Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Titkár: Fodor Krisztián Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

1. melléklet

Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Androsovics Zoltán Pécs

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonsági technikus Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

Baranya Károly Derecske

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

2016. december 16.7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Baranya Károly Derecske

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

Bárány István Várpalota

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

Bende Imre Szombathely
7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

2016. december 16.
7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

Czeitler Tamás Budapest

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

Csajbók József Jászberény

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-02 Közösségi informatikai szolgáltató Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Csajbók József Jászberény

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

Csontó Béla Debrecen

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-01 IT mentor Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

Fényes György Tamás Sopron

7. Informatika 54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-02-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda Új

7. Informatika 55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

7. Informatika 54-482-01-0000-00-00 Adatbázis adminisztrátor Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-481-04-0000-00-00 Informatikus Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

Fényes Ildikó Sopron

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0000-00-00 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-01-0000-00-00 Adatbázis adminisztrátor Új

7. Informatika 54-481-03-0000-00-00 Informatikai rendszergazda Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Fényes Ildikó Sopron

7. Informatika 54-482-02-0000-00-00 IT kommunikációs szolgáltató Új

2016. december 16.7. Informatika 54-481-04-0000-00-00 Informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0000-00-00 Informatikai alkalmazásfejlesztõ Új

Hadarics Kálmán Dunaföldvár

7. Informatika 54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

7. Informatika 55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

Harman Tibor Pécs

7. Informatika 54-482-02-0010-54-01 IT mentor Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-04 IT kereskedõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

Hirsch Zsuzsanna Budapest

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Hirsch Zsuzsanna Budapest

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógép rendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus Új

7. Informatika 55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

Kárpáti Zsolt Budapest

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus Új

Katona István Kesztölc

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és –üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Kiss Ferenc Szolnok-Szandaszõlõs

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

Kiss Roland Miskolc

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-07 Térinformatikus Új

Kondor László Dunaújváros

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-213-04-0010-54-05 Tartalommenedzser Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

Kónyáné Tóth Mária Debrecen
7. Informatika 54-482-02-0010-54-01 IT mentor Új

2016. december 16.
7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Kónyáné Tóth Mária Debrecen

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

Kovács József Szolnok

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-04-0000-00-00 Informatikus Új

Molnár Csaba Debrecen

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-482-02-0010-54-01 IT mentor Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ Új

Nagy István Miskolc

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Nagy István Miskolc

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-03 E-learning tananyagfejlesztõ Új

Pamuláné Borbély Éva Budapest

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

2016. december 16.7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

Petrás László Szécsény

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

Rajtik János Debrecen

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-03 Oktatási kommunikációtechnikus Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

Szabó Gábor Szolnok

7. Informatika 54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Szabó Gábor Szolnok

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-03 Ipari informatikai technikus Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

Szabó László Szolnok

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 33-523-01-1000-00-00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

Szekeresné Németh Tünde Isaszeg

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-04-0010-54-04 Mûszaki informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-01 Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ Új

7. Informatika 54-481-01-0100-31-01 Számítógépes mûszaki rajzoló Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-02 Informatikai mûszerész Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-02 Infostruktúra menedzser Új

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-07 Webmester Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-03 IT biztonság technikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

Szõke Cecília Pécs

7. Informatika 54-481-02-0010-54-04 Szoftverfejlesztõ Új

2016. december 16.

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-05 Távközlési informatikus Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-03 Internetes alkalmazásfejlesztõ Új

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

7. Informatika 55-481-03-0000-00-00 Telekommunikációs asszisztens Új

7. Informatika 54-482-02-0010-54-01 IT mentor Új
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Név Település Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés Típus Érvényesség

Szõke Cecília Pécs

7. Informatika 54-481-01-1000-00-00 CAD-CAM informatikus Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-04-0010-54-06 Telekommunikációs informatikus Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 55-481-04-0000-00-00 Web-programozó Új

7. Informatika 54-481-03-0010-54-05 Számítógéprendszer-karbantartó Új

7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

Tóth László Pér

7. Informatika 54-482-01-0010-54-02 Adatelemzõ Új

2016. december 16.
7. Informatika 54-481-02-0010-54-02 Információrendszer-elemzõ és -tervezõ Új

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 55-481-02-0000-00-00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ Új

Végh Andrea Várpalota

7. Informatika 55-481-01-0000-00-00 Általános rendszergazda Új

2016. december 16.

7. Informatika 54-481-04-0010-54-01 Gazdasági informatikus Új

7. Informatika 54-213-04-0010-54-04 Multimédiafejlesztõ Új

7. Informatika 54-481-03-0100-52-01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ Új

7. Informatika 54-482-01-0010-54-01 Adatbázistervezõ Új

NFM ügyszám: NFM/8149/ /2012.

Németh Lászlóné s.k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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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
tartalmazzák.

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az egyetem
fõtitkári tisztségének betöltésére.

A teljes munkaidõs megbízás 2012. július 1. napjától 2014. július 31-ig szól.
Külsõ pályázó esetén a pályázat – megállapodás szerinti idõtartamra szólóan – ügyvivõ-szakértõ álláshelyre is vonat-

kozik.

Az egyetemi fõtitkár fõbb feladatai:
– a Rektori Hivatal vezetõjeként a hivatal munkájának irányítása, az igazgatási, ügyintézõi, ügyviteli munkafolyama-

tok felügyelete,
– a rektor humánpolitikai munkájának segítése, döntéseinek elõkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése,

figyelemmel kísérése,
– az egyetemi szabályzatok jogszabályoknak való megfelelés szempontjából való folyamatos figyelése, aktualizálá-

suk kezdeményezése,
– a szenátus titkári feladatainak ellátása a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban részletezettek szerint,
– az egyetem iratkezelési, elektronikus adatszolgáltatási tevékenységének irányítása és ellenõrzése,
– közremûködés az egyetem minõségbiztosítási követelményei megvalósításában.

Pályázhatnak azok, akik:
– egyetemi oklevéllel,
– legalább 4 éves felsõoktatási, vezetõi vagy igazgatási gyakorlattal rendelkeznek.
A tisztség betöltésének további feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályza-

tában az alkalmazottakra és a vezetõkre meghatározott feltételeknek.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik
– református egyháztagsággal, ennek hiányában evangélikus egyháztagsággal,
– jogi, és/vagy pénzügyi és számviteli végzettséggel, valamint ha
– legalább egy élõ idegen nyelven tárgyalóképes.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi szakmai munkájának, ezen belül vezetõi vagy igazgatási tevékenységének részletes bemutatását,
– nyelvismeretének megjelölését,
– a tisztség betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitûzéseit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek meg-

ismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– egyetemi oklevelének/okleveleinek hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai önéletrajzát,
– szakmai elképzeléseit, vezetõi, igazgatási terveit ismertetõ dokumentumot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külsõ pályázó esetében),
– egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az alkalmazottak, a magasabb vezetõk DRHE szabályzataiban rögzített

kötelességeit ismeri, és azokat megbízása esetén magára nézve kötelezõnek fogadja el, magasabb vezetõként tiszteletben
fogja tartani a DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni fog a DRHE és a Magyarországi Református Egyház
jó hírnevét sértõ magatartástól, nyilatkozatoktól és életviteltõl,

– s minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
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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. Fekete Károly rektor ad [e-mail: feketek@drk.hu, tel:
(52)516-820].

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
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
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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

Csongrádi Kistérség
Egyesített Óvodája
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.

Tömörkény István
Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény tevékenysé-
gi körébe tartozó felada-
tok vezetõi irányítása, kü-
lönös tekintettel a
Közokt.tv. 17–18. §-a sze-
rint a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartás-
ról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben és
annak végrehajtási rende-
letében foglaltakra, továb-
bá öt év óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakirányú v.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-áig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a hatályos vo-
natkozó jogszabályok
szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, 30 napnál
nem régebbi b, om.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, zárt
borítékban, az adatbázisban
szereplõ azonosítószámmal,
tagóvoda-vezetõi pályázat
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Egyesített Óvoda
igazgatója
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.
f: Márton Erzsébet igazgató,
Tel.: (20) 314-2367.

Általános,
Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû,
Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda fõigazgatója
3564 Hernádnémeti,
Petõfi S. u. 85.

Általános,
Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû,
Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
Szeretetkuckó Tagóvoda
vezetõ
3719 Újcsanálos,
Rákóczi F. u. 41.

jogszabályban meghatáro-
zott szakirányú felsõfokú
v. és legalább öt év szgy.
Elõny: B kategóriás jogo-
sítvány, csecsemõ- és kis-
gyermekgondozó v.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, 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 pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, vpr.
a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
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A pályázat benyújtásának
módja: „Pályázat az Általá-
nos Magyar–Angol Két Ta-
nítási Nyelvû, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda Szere-
tetkuckó Tagóvoda tagóvoda
vezetõ álláshelyére” megje-
löléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Általános,
Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû,
Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda fõigazgatója
3564 Hernádnémeti,
Petõfi S. u. 85.
f: Madzinné Nagy Anikó fõ-
igazgató.
Tel.: (46) 594-237.

Pilisborosjenõ Község
Önkormányzata
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 16.

Német Nemzetiségi
Kétnyelvû Óvoda

Lf: a Közokt.tv-ben meg-
határozott intézményveze-
tõi feladatok ellátása, fele-
lõs az intézmény szakszerû
és törvényes mûködéséért,
a takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói
jogokat az intézmény al-
kalmazottai tekintetében és
dönt az intézmény mûkö-
désével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollektív
szerzõdés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más
hatáskörébe,
az alkalmazottak foglal-
koztatására, élet- és mun-
kakörülményeire vonatko-
zó kérdések tekintetében
jogkörét jogszabályban
elõírt egyeztetési kötele-
zettség megtartásával gya-
korolja,
felel a pedagógiai munká-
ért, az intézmény ellenõr-
zési, mérési, értékelési és

Fõiskola pedagógus-szak-
vizsga, német nemzetiségi
óvodapedagógus v., azo-
nos feltételek esetén
elõnyben kell részesíteni a
nemzetiséghez tartozó pá-
lyázót, pedagógus munka-
körben – legalább öt év
feletti szakmai tapaszta-
lat, felhasználói szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások), felhasználói
szintû MS windows
NT/2000/XP, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: azonos munkakör-
ben szerzett legalább
öt év vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 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. 16.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön. (fény-
képpel ellátva), vpr. és szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, om,
b.(eredetben) ennek hiányá-
ban a megkérést igazoló fel-
adóvevény eredetben, adat-
védelmi nyilatkozat arra vo-
natkozóan, hogy a pályázati
eljárásban részt vevõk a pá-
lyázati anyagot megismerhe-
tik, a pályázó hozzájárul-e a
pályázati anyagnak nyílt kép-
viselõ-testületi ülésen történõ
tárgyalásához, ill. a pályázó a
pályázati anyagban szereplõ
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minõségirányítási prog-
ramjának mûködéséért, a
gyermek- és ifjúságvédel-
mi feladatok megszervezé-
séért és ellátásáért, a neve-
lõ munka egészséges és
biztonságos feltételeinek
megteremtéséért, a tanuló-
és gyermekbaleset megelõ-
zéséért, a gyermekek, tanu-
lók rendszeres egészség-
ügyi vizsgálatának meg-
szervezéséért, képviseli
az intézményt, az intéz-
mény szakmai irányítása,
vezetése, valamint annak
szakszerû és törvényes mû-
ködtetése, rendszere kap-
csolattartás a fenntartóval,
a vezetõ feladata a nevelés
színvonalának emelése
érdekében és céljából prog-
ramok kidolgozása, beve-
zetése, végrehajtása és
ellenõrzése.

személyes adatainak kezelé-
séhez a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
mértékig történõ kezeléséhez
hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(1/315/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani vagy szemé-
lyesen: Paksi Imre polgár-
mester részére.
Pc: Pilisborosjenõ
Község Önkormányzata
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ u. 16.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 13.
az Önkormányzat
www.pilisborosjeno.hu
weblapján
2012. március 12.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.pbjovoda.com
honlapon szerezhet.

Budapest Fõváros
VI. Kerület
Terézváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.

Terézvárosi
Egyesített Bölcsõdék
1068 Budapest,
Dózsa György út 104.

Lf: a Terézvárosi Egyesí-
tett Bölcsõdék Egészének
szakmai és gazdasági egy-
személyi felelõs irányítása,
továbbá az intézmény
képviselete.

A 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2. számú mellék-
letének I. rész I/2. pont
A) alpontjában az egyesí-
tett bölcsõdék vezetõjé-
re elõírt felsõfokú képesí-
tés, szociális szakvizsga
megléte vagy a vizsga
– a megbízást követõ –
két éven belüli letételének
vállalása, a 257/2000.
(XII. 25.) Korm. rendelet
3. §-ának (3) bekezdésé-
ben meghatározott leg-
alább ötéves szgy, bün-
tetlen elõélet, cselekvõ-
képesség, vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség
vállalása, a magasabb

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetõi megbízás
2017. okt. 31-éig, öt évre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.)
21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével
– három hónap próbaidõ
kikötésével.
Pbhi: az NKI internetes
oldalon történõ megjelenés-
tõl számított 30. nap.
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vezetõ beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval (az intéz-
mény) közalkalmazotti
jogviszonyában áll, vagy
a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ.
Elõny: a gyermekvédelem
területén szerzett szakmai
és vezetõi gyakorlat.

Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés
napja.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezõ
pályázatokat a Kjt.
20/A. §-ának (6) bekezdése
és a 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet 1/A. §-ának
(9)–(10) bekezdései alapján
létrehozott elõkészítõ bizott-
ság véleményezi, a pályáza-
tokról Budapest Fõváros
VI. kerület Terézváros Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön, om,
vpr. a fejlesztési elképzelé-
sekkel, b, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüg-
gõ kezeléséhez, valamint a
pályázati anyagnak a véle-
ményezõk és a döntéshozók
részére történõ sokszorosítá-
sához, továbbításához hozzá-
járul-e, nyilatkozatot a pályá-
zatának nyílt ülésen történõ
tárgyalásához hozzájárul-e,
nyilatkozat arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilat-
kozat arról, hogy nem áll
cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja, vala-
mint bérigényre vonatkozó
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban kell
benyújtani.
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Pc: Budapest Fõváros
VI. kerület Terézváros
Önkormányzata
Hassay Zsófia polgármester
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
f: dr. Jandó Erzsébet fõosz-
tályvezetõ, Polgármesteri
Hivatal, 1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
Tel.: 342-0923.

Rétság Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2651 Rétság,
Rákóczi u. 20.

Napközi Otthonos
Óvoda
2551 Rétság,
Mikszáth u. 6.

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

Felsõfokú óvodapedagó-
gus v. és pedagógus szak-
vizsga, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefoly-
tatása, szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett 5 év szgy, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: fõiskola, közokta-
tás-vezetõi vagy óvodai
menedzser vagy vezetõ
óvodapedagógus-szak-
vizsga, helyismeret.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás határo-
zott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenést kö-
vetõ 15 nap.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után a Pénz-
ügyi és Városüzemeltetési
Bizottság személyesen hall-
gatja meg 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:
szakmai ön, vpr, 30 napnál
nem régebbi erkölcsi b, om,
a pályázat véleményezésében
és elbírálásában részt vevõk
betekintési jogára utaló nyi-
latkozatot, nyilatkozatot a
zárt vagy nyílt ülés keretében
történõ tárgyalásra vonatko-
zóan, továbbá a korábbi
munkaviszonyokra vonatko-
zó igazolásokat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályáza-
ti adatbázisban szereplõ azo-
nosítószámmal, valamint a
pályázat megnevezésével:
„óvodavezetõi pályázat” kell
benyújtani.
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Pc: Rétság Város
Önkormányzata
2651 Rétság,
Rákóczi u. 20.
f: Mezõfi Zoltán polgár-
mester.
Tel.: (35) 550-100.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap
www.retsag.hu

Recsk Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.

Csengõvár Óvoda
3245 Recsk,
Kossuth L. út 218.

Lf: a Közokt.tv. szerint az
intézmény irányítási, ellen-
õrzési, munkáltatói felada-
tainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Fõiskola, óvodapedagó-
gusi v., szakképzettség és
szakvizsga, óvónõi szgy,
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság,
üntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
Elõny: fõiskola, vezetõ
óvodapedagógusi, tanügy-
igazgatási, közok-
tatás-vezetõi szak.

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. 24.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
feltételeknek megfelelõ pá-
lyázók személyes meghallga-
tását követõen a pályázat el-
bírálásáról a képviselõ-
testület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
138/1992. (X. 8.) Korm. ren-
delet 5. § (8) bekezdése sze-
rint: részletes fényképes
szakmai ön, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, om, b,
hozzájáruló nyilatkozatot ar-
ról, hogy az elbírálásban
részt vevõk a teljes pályázati
anyagba betekinthetnek, nyi-
latkozatot arról, hogy a pá-
lyázatot a testület, nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja meg,
nyilatkozat vagyonnyilat-
kozat-tétel teljesítésérõl.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen: Heves megye,
3245 Recsk, Kossuth L.
út 165. kell benyújtani.
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Pc: Recsk Nagyközség
Önkormányzatának
Polgármestere
3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.
f: Varró Gyuláné.
Tel.: (36) 578-313.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap: 2012.
március 24.
www.recsk.hu
2012.március 20.
A képviselõ-testület fenntart-
ja magának a jogot, hogy a
pályázatot érvénytelenné és
eredménytelenné nyilvánítsa.

Telekes–Gersekarát–
Sárfimizdó–Halastó
Községek Önkormányzatai
9812 Telekes,
Fõ u. 2.

Óvoda Telekes
9812 Telekes,
Fõ u. 26.

Lf: Az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó
vezetõi feladatok ellátása.

Fõiskola, pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év
óvodapedagógus munka-
körben szerzett gyak.
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm. ren-
delet szerinti eljárás lefolyta-
tását követõen Telekes–
Geresekarát–Sárfimizdó–
Halastó Községek Önkor-
mányzatai képviselõ-testüle-
tei együttes ülésen döntenek.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, eddigi munkaviszo-
nyokról szóló igazolás, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, a pályázó
nyilatkozatát, amelyben hoz-
zájárul, hogy a Korm. rende-
let 5. § (10) bekezdésében
foglaltakban véleményük ki-
alakításához a pályázat tar-
talmát megismerjék, nyilat-
kozatot, hogy pályázatának
tárgyalását nyílt vagy zárt
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ülésen kéri, szakmai ön, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(463-1/2012/ált.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„óvodavezetõ” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen
Vas megye, 9812 Telekes,
Fõ u. 2.
Pc: Telekes–Gersekarát–
Sárfimizdó–Halastó
Községek Önkormányzatai
9812 Telekes,
Fõ u. 2.
f: Orbán László.
Tel.: (70) 337-8703.
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. márc. 30.

Iván, Csáfordjánosfa,
Csér, Pusztacsalád
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
9374 Iván,
Fõ u. 84.

Napközi Otthonos Óvoda
(közös fenntartású)

Szakirányú felsõfok ú v.
és legalább öt év szgy,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
szept. 1-jéig, öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben való megjele-
néstõl számított 30 napon
belül.
Pehi: a pályázat véleménye-
zésére megállapított 30 na-
pos határidõ lejártát követõ
elsõ együttes képviselõ-
testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, szakmai ön, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel.

Nagyhegyes Község
Önkormányzata
4064 Nagyhegyes,
Kossuth u. 2.

Tündérkert Óvoda
4064 Nagyhegyes,
Kossuth u. 30/A

Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-aiban foglaltak
szerint az intézmény jog-
szerû mûködtetése,
vezetése.

Fõiskola, óvodapedagó-
gusi v., vezetõ óvodape-
dagógusi szakvizsga –
legalább öt év feletti ve-
zetõi tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar ál-
lampolgárság, cselekvõ-
képesség, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás határo-
zott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 15.
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Elõny: felhasználói szin-
tû MS Office (irodai
alkalmazások)

Pehi: 2012. júl. 18.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyagok véleményezését kö-
vetõen a képviselõ-testület a
kiírásnak megfelelõ pályá-
zók személyes meghallgatá-
sát követûen hozza meg
döntését.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, vpr, szak-
mai helyzetelemzésen ala-
puló fejlesztési elképzelések,
b, nyilatkozat a személyes
adatok kezelésérõl, nyilatko-
zat a pályázat nyílt, vagy
zárt ülésen tartásáról, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal:
1045/2012., valamint a mun-
kakör megnevezésével:
„óvodavezetõ” ellátva kell
benyújtani vagy személye-
sen: Bajusz Istvánné, Haj-
dú-Bihar megye 4064 Nagy-
hegyes, Kossuth u. 2.
Pc: Nagyhegyes Község
Önkormányzata
4064 Nagyhegyes,
Kossuth u. 2.
f: Bajusz Istvánné.
Tel.: (52) 367-011.
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:
www.e-tarsulas.hu/
nagyhegyes
2012. március 26.
Önkormányzati hirdetõtábla,
2012. március 26.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.nagyhegyes.hu honla-
pon szerezhet.
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Naszály Község
Képviselõ-testülete
2899 Naszály,
Rákóczi F. u. 142.

Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsõde
2899 Naszály,
Rákóczi út 142.

Fõiskola, szakirányú fel-
sõfokú iskolai v. és szak-
képzettség, legalább öt év
feletti szgy, magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet, egészségügyi
alkalmasság.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 26.
Pehi: 2012. júl. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr. szakmai ön, szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, nyi-
latkozatot arról, hogy a pá-
lyázati eljárásban részt vevõk
a pályázat anyagát megis-
merhessék, 30 napnál nem
régebbi b, om.
Pc: Naszály Község
Önkormányzata
2899 Naszály,
Rákóczi F. u. 142.

Gyõrvár
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9821 Gyõrvár,
Balogh Ádám u. 85.

Lurkó Kuckó Óvoda
9821 Gyõrvár,
Új Élet u. 2.

A Közokt.tv. 18. §-ában
foglaltak: felsõfokú isko-
lai – óvodapedagógusi –
v. és szakképzettség, to-
vábbá pedagógus szak-
vizsga, óvodapedagógus
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. júl. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók,
100% magasabb vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a Közokt.tv. 16. §
(2) bekezdésében foglaltak
igazolására a végzettséget
igazoló okiratok másolatát,
a Korm. rendelet 5. § (8) be-
kezdése szerinti szakmai
életrajzot, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban
ajánlott küldeményként
postai úton,
vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Körjegyzõség
9821 Gyõrvár,
Balogh Ádám u. 85.

Pácsony Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Pácsonyi Óvoda
Pácsony,
Kossuth u. 81.

A Közokt.tv. 18. §-ában
foglaltak: felsõfokú isko-
lai – óvodapedagógusi –
v. és szakképzettség,
továbbá pedagógus-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. júl. 15.
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szakvizsga, óvodapedagó-
gus munkakörben szerzett
legalább öt év szgy,
legalább öt év vezetõi ta-
pasztalat.

Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók,
100% magasabb vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a Közokt.tv. 16. §
(2) bekezdésében foglaltak
igazolására a végzettséget
igazoló okiratok másolatát,
a Korm. rendelet 5. § (8) be-
kezdése szerinti szakmai
életrajzot, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban
ajánlott küldeményként
postai úton,
vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Körjegyzõség
9821 Gyõrvár,
Balogh Ádám u. 85.

Öttevény Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9153 Öttevény,
Fõ u. 100.

Mackó-Kuckó
Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsõde
9153 Öttevény,
Fõ u. 105.

Lf: a Közokt.tv. (1)–(2) be-
kezdéseiben meghatározot-
tak szerint, valamint az
1997 évi XXXI. törvény
42. §-ában meghatározot-
tak szerint.

A pályázónak meg kell fe-
lelnie a Kjt. közalkalma-
zottakra vonatkozó általá-
nos szabályainak illetve a
Közokt.tv. 18. §-ában sze-
replõ alkalmazási feltéte-
leknek: felsõfokú peda-
gógus-képesítés, köz-
oktatás-vezetõi szakirá-
nyon szerzett pedagógus-
szakvizsga, ötéves
pedagógiai gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történt meg-
jelenést követõ 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az elõzetes
véleménynyilvánítási eljárást
követõen a pályázók meg-
hallgatása után a képviselõ-
testület ülésén történik.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, vp.
a pótlékalap 300%-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: pályázati kérelem, ön,
b, om, vagy azok közjegyzõ
által hitelesített másolatait,
szgy igazolása, szakképesí-
tést igazoló okmányt, ill.
annak közjegyzõ által hitele-
sített másolatát, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Öttevény Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9153 Öttevény,
Fõ u. 100.
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f: Németh Dóra jegyzõ,
9193 Öttevény, Fõ u. 100.
Tel.: (96) 552-202,
(70) 334-6408,
e-mail: jegyzo@otteveny.hu

Tiszaföldvár-Homoki
Óvoda
5461 Tiszaföldvár,
Döbrei J. u. 129.

Homoki Óvoda
5461 Homok,
Döbrei J. u. 129.

Fõiskola, óvodapeda-
gógus, óvodapedagógusi
tapasztalat – legalább
3-5 év szakmai tapaszta-
lat, alapszintû internetes
alkalmazások, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. szept. 3.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. máj. 31.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ, heti 20 óra.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen (Budai Mária
5461 Tiszaföldvár, Döbrei J.
u. 129.) kell benyújtani.
Pc: Homoki Óvoda
5461 Homok,
Döbrei J. u. 129.

Halászi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9228 Halászi,
Kossuth Lajos u. 38.

Halászi Óvoda és Bölcsõde
9228 Halászi,
Kossuth Lajos u. 89.

A Közokt.tv. 18. § (1) be-
kezdése szerinti képesítés.

ÁEI: 2012. jún. 16.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. jún. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, adatvédelmi
nyilatkozat, vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség, b,
om, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, ajánlott le-
vélként, vagy személyesen
lehet benyújtani.
f: dr. Kránitz Péter kör-
jegyzõ.
Tel.: (96) 210-349.

Bátonyterenye Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
3070 Bátonyterenye,
Városház út 2.

Bátonyterenye
Kistérségi Óvoda
3070 Bátonyterenye,
Liget út 13.

Lf: a Bátonyterenye Kistér-
ségi Óvoda 13 tagóvodájá-
nak vezetése, irányítása

Fõiskola óvodapedagógusi
v., szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógus munkakörben
szerzett szgy,

ÁEI: 2012. szept. 15.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól,
négy hónap próbaidõvel.
Pbhi: az NKI honlapján tör-
ténõ megjelenéstõl számított
30 nap.
Pehi: 2012. aug. 31.
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a vonatkozó jogszabályok,
dokumentumok alapján.

vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, az in-
tézményben óvodapeda-
gógus munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre,
teljes munkaidõre szóló
alkalmazás vagy a megbí-
zással egyidejûleg óvoda-
pedagógus munkakörbe
történõ, határozatlan idõ-
re, teljes munkaidõ-
re szóló alkalmazás.
Elõny: a Bátonyterenyei
Kistérségben való helyben
lakás, „B” kategóriás
jogosítvány.

Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, b, om,
egyéb végzettségrõl szóló
igazolás másolata, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
ill. nyilatkozat arról, hogy a
döntést a tanács nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen, a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító-
számmal, valamint a beosz-
tás megnevezésével: „óvónõ,
magasabb vezetõ” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Bátonyterenye Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa elnöke
Nagy-Majdon József
3070 Bátonyterenye,
Városház út 2.
f: Hadusovszky Judit.
Tel.: (32) 353-877/168
mellék.
A Társulási Tanács fenntartja
magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredmény-
telennek minõsítse.
A pályázat további megjele-
nésének helye:
NKI internetes honlap.

Makó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

Belvárosi Óvoda
6900 Makó,
Kálvin tér 6.

Lf: a jogszabályokban, kü-
lönösen a Közokt.tv.
54. §-ában, valamint az in-
tézmény szervezeti és mû-
ködési szabályzatában
meghatározott intézmény-
vezetõi feladatok ellátása.

Felsõfokú iskolai v.
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében fog-
laltak szerint, pedagógus-
szakvizsga, a közoktatás-
ról szóló tv. 128. §-ában
foglaltak szerint, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatására vonatkozó
szándéknyilatkozat, leg-
alább öt év pedagógus

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:
teljes munkaidõ.
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Újvárosi Óvoda
6900 Makó,
Bajza u. 71.

Lf: a jogszabályokban, kü-
lönösen a Közokt.tv.
54. §-ában, valamint az in-
tézmény szervezeti és mû-
ködési szabályzatában
meghatározott intézmény-
vezetõi feladatok ellátása.

munkakörben szerzett
szgy, magasabb vezetõi
megbízást az kaphat, aki
az intézménynél közalkal-
mazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egy-
idejûleg közalkalmazotti
(pedagógus) munkakörben
kinevezhetõ, a Kjt.
20. §-ában meghatározott
feltételekkel rendelkezõ
személy.

Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. vpr, om hiteles
másolat, szakmai gyakorlatot
igazoló iratok hiteles másola-
ta, nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elnyerése esetén
nem áll fenn a Kjt. 41. § sze-
rinti összeférhetetlenség, b,
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy kívánja-e zárt ülés tar-
tását pályázata elbírálása so-
rán, vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésére vo-
natkozó szándéknyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, két pél-
dányban, a munkakör meg-
nevezésével: „Belvárosi
Óvoda intézményvezetõ”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Makó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
f: dr. Tábith Andrea.
Tel.: (62) 511-824.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
Makó Város honlapja: 2012.
április 5.
Makói Hírek: 2012. április 5.
Polgármesteri Hivatal hirde-
tõtáblája: 2012. április 5.
NKI internetes honlap: 2012.
április 5.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.mako.hu honlapon
szerezhet.
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Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Százszorszép Bölcsõde
bölcsõdevezetõ
8000 Székesfehérvár,
Ybl Miklós lakótelep

Lf: kisgyermeknevelõ
munkakör betöltése mellett
a családban nevelkedõ
3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátása, gon-
dozása, valamint testi-
szellemi fejlõdését elõse-
gítõ nevelése, a 3 éven
aluli gyermekek napközbe-
ni részidõs ellátása, gondo-
zása, nevelését, a fogyaté-
kos gyermekek korai fej-
lesztését és gondozását,
a hat éven aluli speciális
gondozást igénylõ sajátos
nevelési igényû gyermekek
(testi, érzékszervi, beszéd-
fogyatékos, autista, enyhe
vagy középsúlyos értelmi
fogyatékos, a megismerõ-
funkciók vagy a viselkedé-
si zavarokkal küzdõ) korai
habilitációs és rehabilitá-
ciós célú nevelését, korai
fejlesztését és gondozását
végzõ intézmény vezetése,
irányítása.

Fõiskola, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I. rész
I. Alapellátások 2.
B) pontjában meghatáro-
zott felsõfokú v. és szak-
képzettség vagy felsõfokú
v. hiányában szakirányú
felsõfokú szakképesítés,
amellyel a magasabb ve-
zetõi feladatok 2013. de-
cember 31-éig láthatók el,
magasabb vezetõi megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ, leg-
alább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill.
a közoktatás területén be-
töltött munkakörben szer-
zett szgy, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség,
magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett személy, ne álljon
a foglalkozás gyakorlásá-
tól eltiltás hatálya alatt,
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezés esetén a
kinevezés kisgyermek ne-
velõ munkakörre szól,
az 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. § (8) bekezdé-
se szerinti kizáró ok ne
álljon fenn, vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség
vállalása.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-áig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 5.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Humán Közszolgáltatási
Szakbizottság tagjaiból
és a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendeletben meghatá-
rozott személyekbõl álló bi-
zottság véleményezi. A pá-
lyázatokról Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
kisgyermeknevelõ munka-
körre – áthelyezés kivételé-
vel – 4 hónap próbaidõ kikö-
tésével történik.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a(z) 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, om, vpr.
(3 példányban), b, szakmai
gyakorlatról szóló igazolás,
nyilatkozat, hogy a gyerme-
kek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok vele
szemben fennáll-e, nyilatko-
zat, hogy hozzájárul-e pályá-
zata nyílt ülésen történõ tár-
gyalásához, nyilatkozat,
hogy hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez, nyilatkozat,
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hogy hozzájárul a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben
meghatározott véleményezõk
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat,
hogy a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(10.610/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„Bölcsõdevezetõ” ellátva
kell benyújtani, vagy szemé-
lyesen: Mazzag Károlyné dr.,
Fejér megye, 8000 Székesfe-
hérvár, Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
f: Mazzag Károlyné dr.
Tel.: (22) 537-189.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/
onkormanyzat/karrier
2012. április 5.
Szociális Közlöny.

Iskolaigazgató

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

1 2 3 4

Recsk Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.

Jámbor Vilmos
Általános Iskola
3245 Recsk,
Kossuth L. út 142.

Lf: a Közokt.tv. szerint az
intézmény irányítási, ellen-
õrzési, munkáltatói felada-
tainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Fõiskolai v., másodszor
vagy további alkalommal
történõ megbízás esetén a
pedagógus szakvizsga ke-
retében szerzett intéz-
ményvezetõi szakképzett-
ség, szgy – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet, cselekvõ-
képesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 24.
Pehi: 2012. júl. 31.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
feltételeknek megfelelõ pá-
lyázók személyes meghallga-
tását követõen a pályázat el-
bírálásáról a képviselõ-
testület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
a Korm. rendelet. 5. § (8) be-
kezdése szerint: részletes
fényképes szakmai ön, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, om, b, hozzájáruló nyi-
latkozat arról, hogy az elbírá-
lásban részt vevõk a teljes
pályázati anyagba betekint-
hetnek, nyilatkozat arról,
hogy a pályázatot a testület
nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja meg, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tétel
teljesítésérõl.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen lehet benyújtani.
Pc: Recsk Nagyközség
Önkormányzatának polgár-
mestere
3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.
f: Varró Gyuláné.
Tel.: (36) 578-313.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 24.
www.recsk.hu
2012. március 24.
A képviselõ-testület fenntart-
ja magának a jogot, hogy a
pályázatot érvénytelenné és
eredménytelenné nyilvánítsa.

Települési Önkormányzat
– Zalahaláp
8308 Zalahaláp,
Petõfi tér 4.

Csontváry Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
8308 Zalahaláp,
Iskola u. 3.

Fõiskola, szgy – legalább
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, felhasználói
szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan
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Lf: a Közokt.tv. 54. §-ában
meghatározott feladatok el-
látása. Különösen az intéz-
mény szakszerû és törvé-
nyes mûködésének, vala-
mint a takarékos gazdálko-
dásának biztosítása, a mun-
káltatói jogok gyakorlása
és döntés az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

eljárás lefolytatása, bün-
tetlen elõélet, a pályázati
kiírásban kért dokumentu-
mok hiánytalan becsatolá-
sa, a Közokt.tv.-ben az ál-
talános iskolában peda-
gógus munkakör betöl-
téséhez szükséges felsõ-
fokú iskolai v., cselekvõ-
képesség.

idejû közalkalmazotti jog-
viszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 27.
Pehi: 2012. jún. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõ-
testületek együttes ülésükön
az elõkészítõ bizottság véle-
ményezését követõen dönte-
nek. A pályázat kiírója a pá-
lyázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, vp.
a pótlékalap 230%-a.
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 keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat, hogy az 1992. évi
XXXIII. törvény 41. §-ában
és 43. A. §-ában meghatáro-
zott összeférhetetlenség nem
áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(890-2/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Települési Önkormány-
zat – Zalahaláp
8308 Zalahaláp,
Petõfi tér 4.
f: Dr. Gelencsér Ottó kör-
jegyzõ.
Tel.: (87) 413-233.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
Csontváry Általános Iskola
és AMI honlapja:
2012. március 26.
Zalahaláp Önkormányzat hi-
vatalos honlapja: 2012. már-
cius 26.
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Nagyhegyes Község
Önkormányzata
4065 Nagyhegyes,
Kossuth u. 2.

Veres Péter
Általános Iskola
4064 Nagyhegyes,
Kossuth u. 39.

Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-aiban foglaltak
szerint az intézmény jog-
szerû mûködtetése,
vezetése.

Fõiskola, pedagógus v. és
szakképzettség, pedagó-
gus munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat – leg-
alább 3-5 év vezetõi ta-
pasztalat, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefoly-
tatása, közoktatás-vezetõ-
és pedagógus-szakvizsga
szakirányú szakképzett-
ség, magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: felhasználói
szintû MS Office
(irodai alkalmazások).

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás határo-
zott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. júl. 18.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyagok véleményezését kö-
vetõen a képviselõ-testület a
kiírásnak megfelelõ pályázók
személyes meghallgatását
követõen hozza meg
döntését.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön,vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, b, om,
nyilatkozat a személyes ada-
tok kezelésérõl, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülé-
sen tartásáról, nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(1043/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva
vagy személyesen:
Bajusz Istvánné, Hajdú-
Bihar megye, 4065 Nagyhe-
gyes, Kossuth u. 2. kell be-
nyújtani.
Pc: Nagyhegyes Község
Önkormányzata
4065 Nagyhegyes,
Kossuth u. 2.
f: Bajusz Istvánné.
Tel.: (52) 367-011.
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A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.e-tarsulas.hu/
nagyhegyes
2012. március 26.
Önkormányzati hirdetõtábla,
2012. március 26.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
www.nagyhegyes.hu

Közös Fenntartású
Oktatási Intézmények
Intézményfenntartó
Társulási Tanácsa
3836 Baktakék,
Rákóczi u. 112.

Körzeti Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda

Egyetem, fõiskola, felsõ-
fokú iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagógus-szak-
vizsga, másodszor vagy
további alkalommal tör-
ténõ megbízás esetén a
pedagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett intéz-
ményvezetõi szakképzett-
ség, legalább öt év szgy,
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
alkalmazás.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-áig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om, b,
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elkép-
zeléssel, nyilatkozat a pályá-
zatban foglalt személyes ada-
tok kezeléséhez történõ hoz-
zájárulásról a pályázati eljá-
rással összefüggésben.
Pc: Közös Fenntartású
Oktatási Intézmények
Intézményfenntartó
Társulási Tanácsának elnöke
3836 Baktakék,
Rákóczi u. 112.
Soltész János polgármester,
Baktakék
Tel/fax: (46) 440-144.

Öttevény Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9153 Öttevény,
Fõ u. 100.

Öttevényi Általános Iskola
9153 Öttevény,
Fõ u. 143.

Lf: a Közokt.tv. 54. §
(1)–(2) bekezdéseiben
meghatározottak szerint.

A pályázónak meg kell fe-
lelnie a Kjt. közalkalma-
zottakra vonatkozó általá-
nos szabályainak, ill. a
Közokt.tv. 18. §-ában sze-
replõ alkalmazási feltéte-
leknek: felsõfokú pedagó-
gus-képesítés, közok-
tatás-vezetõi szakirányon
szerzett pedagógus-
szakvizsga, ötéves
pedagógiai gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlönyben történt meg-
jelenést követõ 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja: az elõzetes vélemény-
nyilvánítási eljárást követõen
a pályázók meghallgatása
után a képviselõ-testület ülé-
sén történik.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, vp.
mértéke a pótlékalap
300 %-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: pályázati kérelem,
ön, b, közjegyzõ által
hitelesített om, szgy igazolá-
sa, szakképesítést igazoló
okmányt, ill. annak
közjegyzõ által hitelesített
másolatát, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc: Öttevény Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9153 Öttevény,
Fõ u. 100.
f: Németh Dóra jegyzõ, 9193
Öttevény, Fõ u. 100.
Tel.: (96) 552-202,
(70) 334-6408,
e-mail: jegyzo@otteveny.hu

Friedrich Schiller
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
2085 Pilisvörösvár,
Szabadság út 21.
Tel/fax: (26) 330-140

igazgatóhelyettes Egyetemi v., német–
bármely szakos.
Elõny: magyarországi né-
met közösséghez tartozás
és német nemzetiségi in-
tézményben szerzett szgy,
öt év vezetõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás: nemzeti-
ségi- és idegennyelv-tudási
pótlék, vp.
Pc: Dr. Guth Zoltán igazgató
Tel.: (30) 250-2294.

Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata
5741 Kétegyháza,
Fõ tér 9.

Márki Sándor
Általános Iskola
5741 Kétegyháza,
Márki S. 11.

Lf: az intézmény folyama-
tos mûködéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételek
biztosítása, a szakmai mun-
ka irányítása, gazdálkodási,
ellenõrzési, munkáltatói és
kiadmányozási jogkör gya-
korlása, kapcsolattartás
a jogszabályban meghatáro-
zott szervezetekkel, az in-
tézmény vezetõjének fele-
lõsségére vonatkozóan
a Közokt.tv. 54. §-a
irányadó.

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt.tv.
17. §-ában felsorolt – fel-
sõfokú iskolai v. és szak-
képzettség, továbbá peda-
gógus-szakvizsga, másod-
szor és további alkalom-
mal történõ megbízás ese-
tén a pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett in-
tézményvezetõi szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, a nevelési-
oktatási intézményben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
Újonnan létesített jogviszony
esetén három hónap próbaidõ
kikötésével.
Pbhi: az NKI internetes hon-
lapján történõ megjelenéstõl
számított 45 nap.
Pehi: 2012. júniusi ülésén,
elõtte szakmai bizottság bí-
rálja a pályázatokat.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr.
a szakmai helyzetelemzés-
re épülõ fejlesztési
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ill. a megbízással egyide-
jûleg pedagógus-munka-
körben történõ, határozat-
lan idõre szóló alkalma-
zás, büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
intézményvezetõi szak-
vizsga, németnyelv-tudás.

elképzelésekkel, om, b, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásos, nyomtatott
formában, „Márki Sándor
Általános Iskola igazgatói
pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
Pc, f: Kalcsó Istvánné pol-
gármester
5741 Kétegyháza,
Fõ tér 9.
Tel.: (66) 250-122.

Tiszakürt
és Csépa Községek
Önkormányzati
Képviselõ-testületei
5471 Tiszakürt,
Hõsök tere 1.
5475 Csépa,
Rákóczi u. 24.

Körzeti Általános Iskola
és Óvoda
5471 Tiszakürt,
Felszabadulás u. 2.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, közok-
tatás-vezetõi szak, leg-
alább öt éves szgy, büntet-
len elõélet.
Elõny: ének vagy rajz
szak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig szól.
Pbhi: a pályázat közzétételét
követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat beérkezési
határidejétõl számított
60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, szl.
biztosítva.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b,
hiteles om.
f: Tálas László polgármester.
Tel.: (56) 318-001,
(56) 318-026.

Hímesháza Község
Önkormányzata
7735 Hímesháza,
Kossuth Lajos u. 82.

Községi Önkormányzati
Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7735 Hímesháza,
Radnóti lakótelep 74.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alap-
ján. Az intézmény irányítá-
si, ellenõrzési, munkáltató
feladatainak ellátása, ala-
pító okirat szerinti felada-
tok ellátása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Fõiskola, pedagógus mun-
kakör betöltéséhez szüksé-
ges felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
közoktatás-vezetõi szak-
vizsga, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefolyta-
tása, büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, német
nemzetiségi oktatás vonat-
kozásában a Közokt.tv.
17. § (3) bekezdésében fel-
sorolt végzettségek egyike,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább ötéves
szakmai tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jog-
viszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr. a szakmai
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Elõny: német nemzetiségi
oktatás vonatkozásában
a Közokt.tv. 17. § (3) be-
kezdésében felsorolt vég-
zettségek közül többféle
megléte, intézményvezetõi
– legalább öt év feletti
vezetõi tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány.

helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, b, hite-
les om, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(503/2012.), valamint a mun-
kakör megnevezésével:
„Intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani, elektronikus
úton Pataki Péter részére
polgarmester@himeshaza.hu
e-mail címre vagy személye-
sen: Pataki Péter, Baranya
megye, 7735 Hímesháza,
Kossuth Lajos u. 82.
Pc: Hímesháza Község
Önkormányzata
7735 Hímesháza,
Kossuth Lajos u. 82.
f: Pataki Péter.
Tel.: (69) 547-034.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 26.
Hímesháza, Szûr, Erdõs-
márok községekben helyben,
szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.himeshaza.hu hon-
lapon szerezhet.

Iregszemcse
Közös Iskola
Fenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
7095 Iregszemcse,
Móricz Zs. u. 8–10.

Deák Ferenc
Általános Iskola
és Óvoda
7095 Iregszemcse,
Móricz Zs. u. 8–10.

Felsõfokú iskolai pedagó-
gus szakképesítés (fõisko-
la vagy egyetemi), leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, közoktatási vezetõi
szakvizsga, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefoly-
tatása, magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatási, veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõ 60 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet 14/C. §
(1) bekezdés a) pontja sze-
rinti rendelkezések az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai tevékenységet be-
mutató részletes ön, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
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épülõ fejlesztési elképzelés-
sel, om, b, hozzájáruló nyi-
latkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüg-
gõ kezelésérõl, nyilatkozat
a Kjt. 41. § szerinti össze-
férhetetlenségrõl.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon és elekt-
ronikusan lehet benyújtani.
e-mail: ireg@t-online.hu
címre.
Pc: Társulási Tanács elnöke
7095 Iregszemcse,
Kossuth tér 19.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: NKI
internetes honlap, 2012.
április 2.

Karancslapujtõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3182 Karancslapujtõ,
Rákóczi út 95.

Mocsáry Antal
Körzeti Általános
és Mûvészeti iskola
3182 Karancslapujtõ,
Rákóczi út 70.

A Közokt.tv. 18. §-ában
meghatározott v. és szgy.
Elõny: legalább kétéves
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
Pbhi: 2012. jún. 1.
Pehi: a véleményezési határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, szakmai
és vpr, b, om.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell benyújtani.
Pc: Somoskõi Tibor
polgármester
f: tel.: (32) 447-447,
(32) 547-030,
(32) 547-031.

Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2344 Dömsöd,
Petõfi tér 6

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2344 Dömsöd,
Széchenyi u. 9.

A munkakör betöltéséhez
szükséges jogszabályban
meghatározott felsõfokú
iskolai v. és pedagógus-
szakvizsga, magasabb ve-
zetõ, illetve a vezetõ be-
osztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejûleg

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: a pályázati hirdetés
megjelenésétõl számított
30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
a jogszabályban megha-
tározott illetmény és
magasabb vp.
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közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ,
legalább öt év szgy.
Elõny: közoktatási intéz-
ményvezetõi gyak.

A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b,
részletes szakmai ön, vpr,
felhatalmazó nyilatkozat a
pályázatba történõ betekin-
téshez.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
lezárt borítékban, „igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dömsöd Nagyközség
polgármestere
2344 Dömsöd,
Petõfi tér 6.
A lépviselõ-testület a benyúj-
tott pályázatok ismeretében,
megfelelõ pályázat hiányá-
ban a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítja.

Berkesd
Községi Önkormányzat
7664 Berkesd,
Alkotmány u. 40.

Berkesdi Fekete István
Általános Iskola
és Óvoda
7664 Berkesd,
Alkotmány u. 42.

Magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás,
tartózkodás jogával ren-
delkezés, ill. bevándorolt
vagy letelepedett személy,
cselekvõképesség, büntet-
len elõélet, felsõfokú isko-
lai v, továbbá pedagógus-
szakvizsga, másodszor és
további alkalommal törté-
nõ megbízás esetén: peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményve-
zetõi szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, legalább öt év peda-
gógus vezetõi munkakör-
ben szerzett szgy, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan
becsatolása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 1-jéig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. és a
Korm. rendeletben meghatá-
rozottak szerint. A munkál-
tató a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai ön, közjegyzõ
által hitelesített om, vpr,
amely a pályázó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléseit is tar-
talmazza, szgy-t igazoló do-
kumentumok, b, amellyel a
pályázó igazolja a büntetlen
elõéletét és azt, hogy nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely közalkal-
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mazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak, a pályázati elbírá-
lással összefüggõen szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot, hogy a pályá-
zat elbírálásával kapcsola-
tos napirendi pont nyílt ülé-
sen történõ tárgyalásához
hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és
személyesen.
Pc: Körjegyzõség
7664 Berkesd,
Alkotmány u. 40.
f: Hendzselné Papp Ilona
körjegyzõ.
Tel.: (72) 458-101.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Pozsonyi út 99.

Lf: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az intéz-
mény mûködéséért, a sze-
mélyi, tárgyi és anyagi fel-
tételek biztosításáért,
irányításáért.

Vasvári Pál
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
György Oszkár tér 3.

Lf: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az intéz-
mény mûködéséért, a sze-
mélyi, tárgyi és anyagi fel-
tételek biztosításáért,
irányításáért.

Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése sze-
rinti tanári, tanítói v. és
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy
a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései elõírá-
sainak megfelelõen, ma-
gyar állampolgár vagy kü-
lön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett személy, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség, ne álljon a foglal-
kozás gyakorlásától eltil-
tás hatálya alatt, pedagó-
gus-szakvizsga, magasabb
vezetõi megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezett-
ség vállalása.

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. máj. 5.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Közokt.tv.-
ben és a Korm. rendeletben
meghatározott szervezetek
véleményezik. A véleménye-
zést követõen a pályázatok-
ról a Humán Közszolgálati
Szakbizottság javaslata alap-
ján Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Közgyûlése dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
történõ kinevezés esetén a ki-
nevezés pedagógus munka-
körre szól.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ
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Felsõvárosi
Általános Iskola,
Oberstadtische
Grundschule
8000 Székesfehérvár,
Koppány u. 2.

Lf: az igazgató felelõs az
intézményben és annak su-
korói tagintézményében a
tanulók oktatásának-neve-
lésének megszervezéséért,
az intézmény mûködéséért,
a személyi, tárgyi és anya-
gi feltételek biztosításáért,
irányításáért, az intéz-
ményben német nemzetisé-
gi nyelv és irodalom okta-
tása történik elsõ évfo-
lyamtól felmenõ rendszer-
ben, heti öt órában.

Gróf Széchenyi István
Mûszaki Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Budai út 45.

Lf: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az intéz-
mény mûködéséért, a sze-
mélyi, tárgyi és anyagi fel-
tételek biztosításáért,
irányításáért.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) és (4) bekezdése
szerinti tanári v. és szak-
képzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy a Közokt.tv.
18. § (5)–(6) bekezdései
elõírásainak megfelelõen,
magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett személy, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség, ne álljon a foglal-
kozás gyakorlásától eltil-
tás hatálya alatt, peda-
gógus-szakvizsga, maga-
sabb vezetõi megbízást az
kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ, vagyon-
nyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

fejlesztési elképzeléssel,
3 példányban, om, b, amely
igazolja a büntetlen elõéletet
és hogy nem áll a foglalko-
zás gyakorlásától eltiltás ha-
tálya alatt, szgy-ról szóló
igazolás, nyilatkozat, hogy
hozzájárul-e pályázata nyílt
ülésen történõ tárgyalásához,
nyilatkozat, hogy hozzájárul
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy hozzájárul
a kormányrendeletben meg-
határozott véleményezõk ré-
szére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat,
hogy a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal, valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani vagy személyesen:
Mazzag Károlyné dr. részére,
Fejér megye, 8000 Székes-
fehérvár, Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
f: Mazzag Károlyné dr.
Tel.: (22) 537-189.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/
onkormanyzat/karrier
2012. április 5.
Polgármesteri Hivatal:
2012. április 5.
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Tószeg Községi
Önkormányzat
5091 Tószeg,
Rákóczi út 37.

Általános Iskola,
Óvoda
és Pedagógiai
Szakszolgálat
5091 Tószeg,
Rákóczi út 30.

Lf: a társult intézmény fõ-
igazgatói feladatának teljes
körû ellátása, a jogszabá-
lyoknak és a belsõ szabály-
zatoknak megfelelõen.

Felsõfokú képesítés, peda-
gógus-szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, peda-
gógus munkakörben szer-
zett gyak., legalább öt év
feletti szakmai tapaszta-
lat, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jog-
viszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 10.
Pehi: 2012. júl. 9.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
Tószeg Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
bírálja el. A képviselõ-testü-
let fenntartja a jogot a pá-
lyázat eredménytelenné
nyilvánításához.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító-
számmal (950/2012.), vala-
mint a munkakör megneve-
zésével: „Általános Iskola,
Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat fõigazgató”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tószeg Községi
Önkormányzat
5091 Tószeg,
Rákóczi út 37.
f: Dr. Gyuricza Miklós pol-
gármester.
Tel.: (56) 586-071.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a munkakörrel kapcsolatos
munkáltatói jogokat Tószeg
Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlója a polgármester.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.toszeg.hu honlapon
szerezhet.
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Dég Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8135 Dég,
Kossuth Lajos u. 17.

Általános
Mûvelõdési Központ
8135 Dég,
Köztársaság u. 33.

Lf: ÁMK-igazgató, aki
egyidejûleg ellátja az
ÁMK Dr. Kovács Pál
Általános Iskola intéz-
ményegység igazgatói, to-
vábbá az alapfokú mûvé-
szetoktatási intézmény
vezetõi feladatokat is.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy, ma-
gyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet, cselekvõké-
pesség, közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2013.
júl. 1-jéig, határozott idõre
szól.
Pbhi: 2012. máj. 10.
Véleményezési eljárás határ-
ideje: 2012. jún. 15.
Pehi: 2012. jún. 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt., va-
lamint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, om, adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(90-3/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„ÁMK igazgató” ellátva kell
benyújtani. Személyesen:
Gárdonyi Sándorné polgár-
mester, Fejér megye, 8135
Dég, Kossuth L. u. 17.
Pc: Dég Község
Önkormányzata
8135 Dég,
Kossuth Lajos u. 17.
A pályáztató fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást érvénytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat további közzété-
telének helye: NKI internetes
honlap, polgármesteri hivatal
hirdetõtáblája.

Nagyrozvágy
és Kisrozvágy Község
Önkormányzatai
3965 Nagyrozvágy,
Vörös hadsereg u. 31.

Általános
Mûvelõdési Központ
Nagyrozvágy

Lf: magasabb vezetõi be-
osztás ellátásával megbí-
zott, közalkalmazottakra
vonatkozó rendelkezések:
jogszabályok által a vezetõ
hatáskörébe utalt és át nem

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy a Közokt.tv.
18. § (6) bek. kivételé-
vel, az intézményben

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Kinevezési, megbízás, vá-
lasztási rend:
A költségvetési szerv vezetõ-
je az ÁMK igazgatója, akit
nyilvános pályázat alapján
határozott idõre vezetõi meg-
bízás alapján Nagyrozvágy
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ruházott feladatok ellátása.
Képviseli az intézményt,
szakmai pedagógiai, neve-
lési tevékenységek irányí-
tása, az intézmény dolgo-
zói felett gyakorolja a
munkáltatói jogosítványo-
kat, kötelezettségvállalási
jogkör, személyi és tárgyi
feltételek biztosítása a költ-
ségvetés alapján, együtt-
mûködik a fenntartóval, az
intézmény szerveivel. Az
eltérõ tevékenységû szer-
vezeti egységek munkáját
az igazgató hangolja össze.
Az intézményvezetõ fel-
adatait a munkaköri leírás-
ban, valamint a munkálta-
tói jogokat gyakorló pol-
gármester utasításának
megfelelõen látja el.

pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan idõre
szóló alkalmazás, a meg-
bízással egyidejûleg peda-
gógus-munkakörben törté-
nõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség, magyar állampol-
gárság, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás,
nevelési-oktatási intéz-
ményben szerzett vezetõi
tapasztalat.
Elõny: közoktatási vezetõ
szakirányú képesítés.

és Kisrozvágy községek kép-
viselõ-testületei bíznak meg.
Az intézmény vezetõje felett
az egyéb munkáltatói jogokat
Nagyrozvágy
Község polgármestere
gyakorolja.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az eljárásban
részt vevõk véleményezé-
sét követõen a képviselõ-
testületek által.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om, szakmai ön,
30 napnál nem régebbi b,
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztésekre vo-
natkozó elképzelésekkel
együtt, nyilatkozat személyes
adatok kezelésérõl való hoz-
zájárulásról, nyilatkozat,
hogy a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalható, hoz-
zájárulás, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt
vevõk megismerjék.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen „Általános Mûve-
lõdési Központ Intézményve-
zetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagyrozvágy Község
Önkormányzat
3965 Nagyrozvágy,
Vörös hadsereg u. 31.
f: tel.: (47) 376-051.
A pályázat további közzété-
telének helye: Nagyrozvágy
és Kisrozvágy Körjegyzõségi
Hivatal hirdetõtáblája.
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Mezõkovácsháza
Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 176.

Mezõkovácsházi
Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 169.
Tel.: (68) 381-796

nevelési tanácsadó és logo-
pédiai intézetvezetõ
félállásban

4/2010. (I.19.) OKM r.
szerinti szakirányú felsõ-
fokú v, pedagógus-
szakvizsga, öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2012.
dec. 31-éig határozott idõre
szól.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. aug. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók, vp:
200%, a félállásban való fog-
lalkozásnak megfelelõen
alkalmazva.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, vpr, b, om,
nyilatkozatot az adatkezelés-
hez és arról, hogy hozzájá-
rul-e pályázata nyilvános
tárgyalásához.
Pc., f: Dr. Turcsán Zsolt
polgármester
Polgármesteri Hivatal
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 176.
Tel.: (68) 381-216.

Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2344 Dömsöd,
Petõfi tér 6.

Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Dömsöd,
Kossuth L. u. 58.

A munkakör betöltéséhez
szükséges jogszabályban
meghatározott felsõfokú
iskolai v. és pedagógus-
szakvizsga, a magasabb
vezetõ, ill. a vezetõ beosz-
tás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatási intéz-
ményvezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számí-
tott 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A képviselõ-testület a be-
nyújtott pályázatok ismereté-
ben, megfelelõ pályázat hiá-
nyában a pályázatot ered-
ménytelennek nyilváníthatja.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b,
részletes szakmai ön, vpr,
felhatalmazó nyilatkozat
a pályázatba történõ
betekintéshez.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
lezárt borítékban „igazgatói
pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
Pc: Dömsöd Nagyközség
polgármestere
2344 Dömsöd,
Petõfi tér 6.
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Iregszemcse és Környéke
Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa
7095 Iregszemcse,
Rákóczi u. 1.

Iregszemcse és Környéke
Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény
7095 Iregszemcse,
Rákóczi u. 1.

Az intézmény tevékenysé-
gei: családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás,
házi segítségnyújtás, idõ-
sek nappali ellátása, szo-
ciális étkeztetés, védõnõi
szolgálat, fogorvosi alap-
ellátás irányítása.

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. számú
melléklete szerinti szak-
irányú szakképzettség, ill.
a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének 1. pontjá-
ban elõírt képesítés, leg-
alább öt év felsõfokú v.
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, gyer-
mekvédelem, ill. a szociá-
lis ellátás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy, szociális szakvizsga,
büntetlen elõélet, B kate-
góriás jogosítvány, va-
gyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2012. jún. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
máj. 31-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû családgondozói
munkakörre jön létre.
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap,
2012. ápr. 19.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõ 30 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, b, hiteles
om, szakmai ön, nyilatkoza-
tot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot,
mely szerint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) be-
kezdésében meghatározott
kizáró ok nem áll fenn.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
alapján, vp. a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
4. számú mellékletében
foglaltak szerint.
Pc: Társulási Tanács elnöke
7095 Iregszemcse,
Kossuth tér 19.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: NKI in-
ternetes honlap, 2012. már-
cius 20., Szociális és Család-
ügyi Minisztérium hivatalos
lapja.

Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2060 Bicske,
Kossuth tér 14/B

Bicskei Kistérség
Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata
2060 Bicske,
Rózsa u. 1.

A munkavégzés helye:
Bicskei kistérség Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata
ellátási területéhez tartozó
intézmények.

Fõiskola, logopédus-
gyógypedagógus szakké-
pesítés vagy gyógytestne-
velõ szakképesítés, peda-
gógus-szakvizsga, a szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett leg-
alább öt év szgy, büntetlen
elõélet, magyar állam-
polgárság, cselekvõ-
képesség, „B” kategóriás

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:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 7.
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Lf: a Pedagógiai Szak-
szolgálat vezetése, az ala-
pító okiratban meghatáro-
zott alaptevékenység és
egyéb kiegészítõ tevékeny-
ség ellátásának biztosítása,
az intézmény tevékenysé-
gének tervezése, szervezé-
se, irányítása és ellenõrzé-
se, az intézmény szakmai
vezetése, a munkáltatói
jogkörök gyakorlása.

jogosítvány, számítógépes
ismeretek.
Elõny: legalább ötéves ve-
zetõi gyak., közoktatási
vezetõi szakképzettség.

Pehi: 2012. jún. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat el-
bírálására a Korm. rendelet-
ben meghatározott határidõk
figyelembevételével kerül
sor. A vezetõi megbízásról
a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szakvizsgát tanúsító om,
szakmai ön, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzeléssel, b,
adatvédelmi nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályá-
zat anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat arról,
hogy hozzájárul a kormány-
rendeletben meghatározott
véleményezõk részére pályá-
zata tartalmának megismeré-
séhez, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(170/1/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Vértes
Többcélú
Kistérségi
Önkormányzati Társulás
2060 Bicske,
Kossuth tér 14/B
f: Kaliczáné Szalai Katalin
megbízott intézményvezetõ
Tel.: (70) 605-1688.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
2012. április 2.
Társulás önkormányzatainál
helyben szokásos módon.
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Makó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

Makói Általános Iskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
és Logopédiai Intézet
6900 Makó,
Kálvin tér 6.

Lf: a jogszabályokban, kü-
lönösen a Közokt.tv.
54. §-ában, valamint az in-
tézmény szervezeti és mû-
ködési szabályzatában
meghatározott intézmény-
vezetõi feladatok ellátása.

Felsõfokú iskolai v.
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében fog-
laltak szerint, pedagógus-
szakvizsga, a Közokt.tv.
128. §-ában foglaltak sze-
rint, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatására
vonatkozó szándéknyilat-
kozat, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, magasabb
vezetõi megbízást az kap-
hat, aki az intézménynél
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti (pedagógus)
munkakörbe kinevezhetõ,
a Kjt. 20. §-ban meghatá-
rozott feltételekkel
rendelkezõ személy.

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. 7.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadóak.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr. hiteles om,
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázat elnyerése esetén nem
áll fenn a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség, b, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat arról,
hogy kívánja-e zárt ülés tar-
tását pályázata elbírálása so-
rán, vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésére
vonatkozóan szándék-
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, két pél-
dányban, a munkakör meg-
nevezésével: „Makói Általá-
nos Iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és
Logopédiai Intézet intéz-
ményvezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Makó Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
f: dr. Tábith Andrea.
Tel.: (62) 511-824.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
NKI internetes honlap, 2012.
április 5., Makó Város
honlapja: 2012. április 5.,
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Makói Hírek, 2012. ápri-
lis 5., Polgármesteri Hivatal
hirdetõtáblája, 2012. ápri-
lis 5.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.mako.hu honlapon
szerezhet.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Nemes Nagy Ágnes
Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.

Lf: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
nevelésének megszerve-
zéséért, az intézmény
mûködéséért, a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért, irányításáért.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése sze-
rinti v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerint,
magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy lete-
lepedett személy, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség, ne álljon a foglal-
kozás gyakorlásától eltil-
tás hatálya alatt, peda-
gógus-szakvizsga, maga-
sabb vezetõi megbízást az
kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejûleg köz-
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ, vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalása.

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. máj. 5.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Közokt. tör-
vényben, a Korm. rendelet-
ben meghatározott szerveze-
tek véleményezik. A vélemé-
nyezést követõen a pályáza-
tokról a Humán Közszolgá-
lati Szakbizottság javaslata
alapján Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város Közgyûlése
dönt. Közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezés esetén
a kinevezés pedagógus-
munkakörre szól.
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, 3 pél-
dányban, om, szakvizsgát ta-
núsító om, b, amely igazolja
a büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gya-
korlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy-ról szóló igazolás,
nyilatkozat, hogy hozzájá-
rul-e pályázata nyílt ülésen
történõ tárgyalásához, nyilat-
kozat, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
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adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez, nyilatkozat,
hogy hozzájárul a kormány-
rendeletben meghatározott
véleményezõk részére pályá-
zata tartalmának megismeré-
séhez, nyilatkozat, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(10.104/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen:
Mazzag Károlyné dr., Fejér
megye, 8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
f: Mazzag Károlyné dr.
Tel.: (22) 537-189.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/
onkormanyzat/karrier
2012. április 5., Polgár-
mesteri Hivatal: 2012. ápr. 5.

Beszédjavító Intézet
8000 Székesfehérvár,
Árpád u. 3.

Lf: az igazgató felelõs az
intézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért, a logopédiai
szolgáltatás feladata a be-
szédindítás, a beszédhibák
javítása, nyelvi-kommuni-
kációs zavarok javítása,
a dyslexia, dysgráfia és
a dyscalculia megelõzése
és gyógyítása, ennek
érdekében az intézmény

Fõiskola, a 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet 3. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti v
és szakképzettség, leg-
alább öt év a szakképesí-
tésnek megfelelõ peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy, magyar állam-
polgár vagy külön jogsza-
bály szerint a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával
rendelkezõ, ill. bevándorolt
vagy letelepedett személy,
büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség, ne álljon a fog-
lalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,

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. máj. 5.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Közokt. tör-
vényben, a Korm. rende-
letben meghatározott szer-
vezetek véleményezik.
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a logopédiai ellátásra szo-
ruló növendékek vizsgála-
tát, kezelését végzi, illetve
biztosítja a logopédiai ta-
nácsadást az érintettek szü-
lei számára, további fel-
adata óvodai, logopédiai
csoport szervezése és szak-
mai irányítása, a város
óvodáiban, iskoláiban dol-
gozó nyelv- és beszédfej-
lesztõ pedagógusok szak-
mai felkészítése és mû-
ködésük koordinálása,
szakmai irányítása.

pedagógus-szakvizsga,
magasabb vezetõi megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetõ,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

A véleményezést követõen a
pályázatokról a Humán Köz-
szolgálati Szakbizottság ja-
vaslata alapján Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése dönt. Közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezés
esetén a kinevezés peda-
gógus-munkakörre szól.
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, 3 pél-
dányban, om, szakvizsgát ta-
núsító om, b, amely igazolja
a büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gya-
korlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy-ról szóló igazolás,
nyilatkozat, hogy hozzá-
járul-e pályázata nyílt ülésen
történõ tárgyalásához, nyilat-
kozat, hogy hozzájárul a pá-
lyázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy hozzájárul
a kormányrendeletben meg-
határozott véleményezõk ré-
szére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat,
hogy a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(10.075/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani vagy személyesen:
Mazzag Károlyné dr., Fejér
megye, 8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
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f: Mazzag Károlyné dr.
Tel.: (22) 537-189.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/
onkormanyzat/karrier
2012. április 5.
Polgármesteri Hivatal:
2012. április 5.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt 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
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
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
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* Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.



Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
e-mail: infor@gblsz.hu

Számítástechnika vagy in-
formatika szakos tanár,

Közgazdász tanár kereske-
delem-marketing szakirány

Egyetemi v.
Elõny: a két szak kombi-
nációja.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Deme Edina igazgató.

Barsi Dénes
Általános Iskola
4138 Komádi,
Fõ u. 10–18.

Gyógypedagógus

Lf: enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók
oktatása.

Fõiskola, gyógypedagógu-
si v., magyar állampolgár-
ság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pehi: 2012. jún. 29.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései, vala-
mint a Kollektív Szerzõdés
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, ön.
Pc: Molnárné
Kolozsvári Irén
Barsi Dénes Általános Iskola
4138 Komádi,
Fõ u. 10–18.
f: tel.: (54) 438-083.

Mozgókép- és média-
ismeret szakos óraadó
tanár

Lf: mozgókép- és médiais-
meretek tanítása.

Fõiskola, mozgókép- és
médiaismeret tanítására
megfelelõ fõiskolai v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pehi: 2012. jún. 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései, valamint a Kol-
lektív Szerzõdés rendelkezé-
sei az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, ön.
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Pc: Molnárné
Kolozsvári Irén
Barsi Dénes Általános Iskola
4138 Komádi,
Fõ u. 10–18.
f: tel.: (54) 438-083.

Matematika–rajz szakos ál-
talános iskolai tanár

Lf: matematika és rajz tan-
tárgyak tanítása.

Fõiskola, matematika–rajz
szakos tanári v. magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pehi: 2012. jún. 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései, valamint a Kol-
lektív Szerzõdés rendelkezé-
sei az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, om, ön.
Pc: Molnárné
Kolozsvári Irén
Barsi Dénes Általános Iskola
4138 Komádi,
Fõ u. 10–18.
f: tel.: (54) 438-083.

Tokaji Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre
út 15–17.

Kollégiumi nevelõtanár

Lf: Pedagógiai progra-
munk alapján a 14–18 éves
korosztály hagyományos
és kompetencia alapú
oktatás-nevelése, tehetség-
gondozás, zenei tehetség-
gondozás.

Fõiskola, történe-
lem–ének, angol vagy né-
met nyelvbõl alapfokú
C típusú általános nyelv-
vizsga, társalgási szintû
nyelvtudás, tanítási gya-
korlat – legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat, gya-
korlott szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
büntetlen elõélet.
Elõny: zongora és szinteti-
zátor oktatásában, énekkar
vezetésében jártasság, tör-
ténelembõl és ének-zené-
bõl mesterképzésben való
részvétel.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû kommuniká-
ciós, kapcsolatteremtõ,
szervezõkészség, csapat-
munka, megbízhatóság,
empátia.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás 2012.
dec. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jog-
viszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 11.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáza-
tok alapján az igazgató-
tanács dönt az interjúra be-
hívottak személyérõl, az
állásinterjún részt vesznek
a szakmai munkaközössé-
gek képviselõi és az iskola-
vezetés tagjai, döntést
az elõterjesztés alapján
az igazgatótanács hozza,
a pályázat eredményérõl
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a pályázók az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül tájékozta-
tást kapnak.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, nyelvvizsga-bizonyít-
vány másolata, szakmai ön,
motivációs levél, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(K00211/1/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„kollégiumi nevelõtanár”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tokaji Ferenc
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium – Tokaj
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre
út 18–20.
f: dr. Dankóné Patkó
Kornélia.
Tel.: (47) 352-238.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: NKI in-
ternetes honlap, tokaj.hu
2012. március 30.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt
a www.tfg.hu honlapon
szerezhet.

Testnevelés–földrajz sza-
kos középiskolai tanár

Lf: Pedagógiai progra-
munk alapján 14–18 éves
korosztály hagyományos
és kompetencia-alapú
oktatás-nevelése, érettségi
vizsgára való felkészítés.

Fõiskola, testneve-
lés–földrajz,
angol vagy német nyelv-
bõl alapfokú B típusú álta-
lános nyelvvizsga, társal-
gási szintû nyelvtudás, ta-
nítási gyak. – egy év alatti
szakmai tapasztalat, gya-
korlott szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
büntetlen elõélet.
Elõny: önvédelem, küzdõ-
sportok magas szintû mû-
velése, rendvédelmi testü-
letnél szerzett tapasztalat,
tornaszakosztály vezetése.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás
2013. jún. 15-éig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama:
határozott idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, nyelvvizsga-
bizonyítvány másolata,
szakmai ön, motivációs
levél, b.
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Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintû kommuniká-
ciós, kapcsolatteremtõ,
szervezõkészség, csapat-
munka, megbízhatóság,
empátia.

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(K00210/1/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„testnevelés–földrajz szakos
középiskolai tanár” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Tokaji Ferenc
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium – Tokaj
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre
út 18–20.
f: dr. Dankóné Patkó
Kornélia.
Tel.: (47) 352-238.
A pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: NKI in-
ternetes honlap, tokaj.hu
2012. március 30.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a
www.tfg.hu honlapon
szerezhet.

Friedrich Schiller
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
2085 Pilisvörösvár,
Szabadság út 21.
Tel/fax: (26) 330-140

Matematika–német szakos
tanár

Egyetemi v., a tantárgy
német nyelven való okta-
tása.
A nemzetiségi származá-
súak, illetve a német anya-
nyelvûek elõnyt élveznek.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: nemzeti-
ségi- és idegennyelv-tudási
pótlék.
Pc: Dr. Guth Zoltán igazgató

Bocskai István
Szakképzõ Iskola
4200 Hajdúszoboszló,
József Attila u. 25.

Magyar–történelem szakos
középiskolai tanár

Kereskedelmi szakos kö-
zépiskolai tanár

Vendéglátó-ipari szakos
középiskolai tanár

Egyetemi végzettség.

Kereskedelmi fõiskolai
végzettség.

Vendéglátó-ipari fõiskolai
végzettség.

ÁEI: 2012. aug. 21.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om.

Salomvári Általános Iskola
8995 Salomvár,
Kossuth L. u. 5.
Tel/fax: (92) 571-049

Magyar nyelv és irodalom
szakos tanár-tanító vég-
zettséggel rendelkezõ
pedagógus

Szakirányú v., büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 27.
A megbízás határozatlan
idejû közalkalmazotti
kinevezés.
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A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõs, törvényes
heti munkaidõ: 24 óra.
Pbhi: 2012. ápr. 23.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szakmai ön, a munka-
körhöz kapcsolódó szakmai
elképzelések, tervek
bemutatása, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(40/2012.), valamint a mun-
kakör megnevezésével ellát-
va kell benyújtani.
Elektronikus úton:
salomvar@freemail.hu cím-
re. Kérjük tárgyként feltün-
tetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot,
valamint a munkakör meg-
nevezését!
Személyesen: Gergely
Andrásné Rácz Éva, Salom-
vári Általános Iskola,
8995 Salomvár, Kossuth
Lajos u. 5.
Pc: Salomvári
Általános Iskola
8995 Salomvár,
Kossuth Lajos u. 5.

Informatika–fizika szakos
tanár végzettséggel rendel-
kezõ pedagógus

Szakirányú v., büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 27.
A megbízás határozatlan
idejû közalkalmazotti
kinevezés.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõs foglalkozta-
tás, törvényes heti munkaidõ
20 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szakmai ön, a munka-
körhöz kapcsolódó szakmai
elképzelések, tervek
bemutatása, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(41/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével
ellátva kell benyújtani.
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Elektronikus úton:
salomvar@freemail.hu cím-
re. Kérjük tárgyként feltün-
tetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot,
valamint a munkakör meg-
nevezését!
Személyesen: Gergely
Andrásné Rácz Éva, Salom-
vári Általános Iskola,
8995 Salomvár,
Kossuth Lajos u. 5.
Pc: Salomvári Általános Iskola.

Tanító végzettséggel ren-
delkezõ pedagógus határo-
zott idejû közalkalmazotti
kinevezéssel, melynek
megszûnése legkorábban
2015. július 20-án esedé-
kes, teljes munkaidõs
foglalkoztatásban.

Szakirányú v., büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. azonnal, várható-
an 2012. máj. 10.
A megbízás megszûnése leg-
korábban 2015. júl. 20-án
esedékes.
A megbízás határozott idejû
közalkalmazotti kinevezés.
A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõben.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szakmai ön, a munka-
körhöz kapcsolódó szakmai
elképzelések, tervek
bemutatása, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replõ azonosítószámmal
(42/2012.), valamint a mun-
kakör megnevezésével ellát-
va kell benyújtani.
Elektronikus úton:
salomvar@freemail.hu cím-
re. Kérjük tárgyként feltün-
tetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot,
valamint a munkakör megne-
vezését!
Személyesen: Gergely
Andrásné Rácz Éva, Salom-
vári Általános Iskola,
8995 Salomvár, Kossuth
Lajos u. 5.
Pc: Salomvári
Általános Iskola.
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Premier
Mûvészeti
Szakközépiskola
és Szakiskola
5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 5.
Tel.: (30) 960-0219
e-mail:
premiermuveszeti@
gmail.com

Kortárs-modern táncszakos
tanár (a meghirdetett mun-
kahely, részállásban
tölthetõ be)

Gitár, basszusgitár szakos
tanár

Billentyûs hangszerek sza-
kos tanár magánének-tanár

Szolfézs, zeneelmélet-tanár

Népzenetanár

Angol nyelv szakos tanár

Informatika szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
egyetemi v., magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

Egyetemi v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. máj. 18.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, fényképes szakmai ön, b.
Pc: Premier
Mûvészeti Szakközépiskola
és Szakiskola
5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 5.

Kézdi-Vásárhelyi Imre
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
2822 Szomor,
Mátyás király u. 8–10.
Tel.: (34) 580-512
e-mail:
kezdiva@freemail.hu

Kézdi-Vásárhelyi Imre
Általános Iskola

Matematika–fizika,
vagy matematika–kémia,
vagy matematika–rajz,
vagy matematika–angol
szakos tanár (határozat-
lan idejû, teljes munkaidõs
közalkalmazotti jogviszony)

Fõiskolai v., legalább
ötéves szgy.

ÁEI: 2012. aug. 27.
Pbhi: az Oktatási és Kulturá-
lis Közlöny megjelenésétõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, ön.
Pc: Mihalovics Péterné
igazgató
2822 Szomor,
Mátyás király u. 8–10.

Közlemény középiskolai bizonyítványok érvénytelenné nyilvánításáról

A PTA 022380, PTA 020331, PTA 022376, PTA 022377, PTA 022378 sorozatszámú szakmai bizonyítványokat
visszavontam, érvénytelenítettem.

Szarka László s. k.,
vizsgaszervezõ intézmény vezetõje,

City College Üzleti Szakközépiskola, Veszprém
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A közlöny zárása után érkezett közlemények,
pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a 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 Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar

intézetigazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egységek vonatkozásában

I.
Orvosi Népegészségtani Intézet
Iktatószám: P-35/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre,
5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való
elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok
megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori cím.

II.
Igazságügyi Orvostani Intézet
Iktatószám: P-36/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre,
3–5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az
azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

III.
Bioanalitikai Intézet
Iktatószám: P-37/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre,
5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Honvéd utca 1.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az
azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori
cím.

IV.
Kórélettani és Gerontológiai Intézet
Iktatószám: P-38/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre,
3–5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az
azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori
cím.
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V.
Orvosi Biológiai Intézet
Iktatószám: P-39/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre,
3–5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az
azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori
cím.

VI.
Családorvostani Intézet
Iktatószám: P-40/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre,
3–5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az
azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

Tanszékvezetõ beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egység vonatkozásában

VII.
Gyógyszerészi Biológia Tanszék
Iktatószám: P-42/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 3–5
évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 12 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A Feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok
megvalósítására vonatkozó elképzelések.

A tanszékvezetõi és intézetigazgatói pályázatokra való jelentkezés általános szabályai

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális

képzés felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási te-
vékenységének, valamint igazgatásának és gazdálkodásának irányítása.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevé-

kenység ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására
vonatkozó elképzelések ismertetésébõl állnak.

– Tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik. Mellékelni
kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi
bizonyítványt is.

– Ismételt pályázás esetén mindezeket helyettesítheti a kérelem, szakmai önéletrajz, az elõzõ igazgatói ciklusról szóló
beszámoló és az intézet vezetésére vonatkozó elképzelések.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 25.
A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthetõ be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Éva nyújt a (72) 501-500/35413-as telefonszámon.
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A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektori Hivatalhoz postai vagy személyes úton (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.)
kell benyújtani, és e-mailben: dr. Pintér Éva részére dekani.hivatal@aok.pte.hu E-mail címen keresztül.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a PTE SzMSz 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók.

Az elsõdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma:
2012. április 25. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közétett hirdetmény az irányadó.

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

a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ

fõigazgató (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 4 évig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A klinikai fõigazgató feladata a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának irányítása a jogszabályok, valamint

a Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a Klinikai Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak
szerint.

A klinikai fõigazgató fõbb feladatai:
a) a Klinikai Központ gazdálkodásával kapcsolatban
aa) irányítja a Klinikai Központ szakmai és gazdasági tevékenységét,
ab) gondoskodik a Klinikai Központ elõirányzatainak gazdálkodó egységekre történõ lebontásáról,
ac) betartja és betartatja a Klinikai Központ gazdálkodó egységeire lebontott gazdálkodási keretek felhasználását,
ad) döntést hoz a klinikák gyógyító-megelõzõ tevékenységével, a betegellátás finanszírozásával kapcsolatos

kérdésekben,
ae) meghozza a Klinikai Központ Igazgatás a hatáskörébe tartozó operatív szakmai és gazdasági intézkedéseket,
af) a gazdálkodó egységek vezetõinek javaslata alapján elkészíti a Klinikai Központ munkaerõ- és személyi jutta-

tás-gazdálkodási, szociális, gazdasági, mûszaki fejlesztési terveit, szervezi azok végrehajtását,
ag) beszámoltatja a Klinikai Központ gazdálkodó egységeit a mûködésük gazdaságosságáról, eredményességérõl és

hatékonyságáról;
b) a betegellátással kapcsolatban
ba) koordinálja, összehangolja, és irányítja a betegellátó egységek ez irányú tevékenységét,
bb) figyelemmel kíséri a járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátási kapacitások adatait, értékeli a betegforgalmi adatokat,
bc) részt vesz a betegellátó tevékenység feltételeinek javítását segítõ pályázatok elõkészítésében és megvalósításában,
bd) kiadja a betegellátást érintõ belsõ intézkedéseket (beteglátogatási tilalom elrendelése, feloldása, hatósági

(ÁNTSZ) vizsgálatok alapján hozott határozatok végrehajtásának elrendelése, ellenõrzése),
be) irányítja a gyógyító-megelõzõ tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatást és tájékoztatást,
bf) felügyeli a gyógyszerellátást,
bg) felügyeli a betegélelmezést,
bh) felügyeli és szervezi a klinikák alapfeladatán kívüli tevékenységének feltételrendszerét és megvalósítását, a szer-

zõdések alapján végzett tevékenység szabályozást és ellenõrzését;
c) munkáltatói jogokat gyakorol a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint;
d) ellátja a Klinikai Központ képviseletét. A klinikai fõigazgató a fentiekben meghatározottakon túl ellátja mindazon

feladatokat, amelyeket jogszabály és egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amire a rektor felhatal-
mazza.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló“ 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi vagy egyéb,
– egészségügyi menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítés,
– középfokú C típusú nyelvvizsga angol vagy német nyelvbõl,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– klinikai fõigazgatói megbízást az kaphat, aki a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll,

vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– egyetemi végzettséget igazoló okirat szakképzettséget, képesítést igazoló okirat,
– vezetõi gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi elképzelések, motiváció. nyelvtudást igazoló okirat,
– erkölcsi bizonyítvány, a pályázat megismerésére vonatkozó nyilatkozat.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. szeptember 19. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történõ megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: P-41/2012 , valamint a beosztás meg-
nevezését: „Fõigazgató”;

és
– elektronikus úton dr. Urbán Katalin, rektori hivatalvezetõ részére a urban.katalin@pte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a rektor által felállított szakmai bizottság véleményezi.
A klinikai fõigazgató díjazása a hatályos jogszabályok, valamint a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszere szerint kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
– Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja
– PTE honlap
– Oktatási és Kulturális Közlöny
– Egészségügyi Közlöny.

Az elsõdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma:
2012. április 12. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közétett hirdetmény az irányadó.
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A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ

klinikaigazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egységek vonatkozásában

I.
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum
Iktatószám: P-26/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Pacsirta u. 1.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol és/vagy német nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE SzMSz 4. számú melléklete (Foglalkoztatási
követelmény-rendszere) 111. §-ában meghatározottaknak való
megfelelés.

II.
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti
Klinika
Iktatószám: P-27/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7621 Pécs, Munkácsy u. 2.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az
azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában
meghatározottaknak való megfelelés.

III.
Orvosi Genetikai Intézet
Iktatószám: P-28/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol és/vagy német nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat
4. számú melléklete (Foglalkoztatási követelményrendszere)
111. §-ában meghatározottaknak való megfelelés.

IV.
Sebészeti Klinika
Iktatószám: P-29/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2.

– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol és német nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában
meghatározottaknak való megfelelés.
– Általános sebészeti gyakorlat elõnyt jelent.

9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1367



V.
Neurológiai Klinika
Iktatószám: P-31/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában
meghatározottaknak való megfelelés.

VI.
Gyermekgyógyászati Klinika
Iktatószám: P-32/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 3–5 évig
szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, József Attila u. 7.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol és/vagy német nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában
meghatározottaknak való megfelelés.

VII.
Urológiai Klinika
Iktatószám: P-33/2012
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 3–5 évig
szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7621 Pécs, Munkácsy u. 2.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. sz. melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában
meghatározottaknak való megfelelés.

VIII.
Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Iktatószám: P-34/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7631 Pécs, Pécs Akác u. 1.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. számú melléklete
111. §-ában meghatározottaknak való megfelelés.

Intézetigazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egység vonatkozásában

I.
Nukleáris Medicina Intézet
Iktatószám: P-30/2012
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
– Angol és/vagy német nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség.
– A PTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában
meghatározottaknak való megfelelés.
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A klinikaigazgató/intézetigazgató kiírások további jellemzõi

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A klinika/intézet gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete, szakmai és gazdálkodási felelõs-

ség a PTE KK SZMSZ-ben meghatározottak vonatkozásában. A szervezeti egység szakszerû mûködéséhez magas szín-
vonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenõrzése. Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, an-
gol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás
magyar, angol és/vagy német nyelven.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes

mûködési nyilvántartási engedély és MOK tagságot igazoló dokumentum másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

nyilatkozat arról, hogy vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján.

A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthetõ be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gõbel Annamária, fõigazgatói hivatalvezetõ nyújt a
(72) 533-100/33051-es telefonszámon.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a PTE SzMSz 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók.

Közzététel helye:
– NKI honlapja,
– PTE honlapja,
– Oktatási és Kulturális Közlöny,
– Egészségügyi Közlöny.

Az elsõdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma:
2012. április 25. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közzétett hirdetmény az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történõ megküldésével (7623 Pécs, Rákóczi út 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: P-26/2012 , valamint a beosztás meg-
nevezését: „Igazgató ”;

és
– elektronikus úton dr. Gõbel Annamária, fõigazgatói hivatalvezetõ részére a foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu e-mail

címen keresztül.

Dr. Saághy Andrea s. k.,
irodavezetõ
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Pályázati felhívás  
nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1 

 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről 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: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 

Óvodavezető 
 

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

1 2 3 4 

Budakeszi Város Német 
Önkormányzat 
2092 Budakeszi, 
Fő u. 179. 

Tarkabarka-Kunterbunt 
Óvoda 
2092 Budakeszi, 
Fő u. 72. 
 
 
 

Büntetlen előélet,  
cselekvőképesség, 
német nemzetiségi  
óvópedagógusi v., 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., 

ÁEI: 2012. jún. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-ig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő  
megjelenéstől számított  
30 nap. 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetője felelős az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működéséért, a taka-
rékos gazdálkodásért, 
SZMSZ szerint gyakorol-
ja a munkáltatói jogokat 
és dönt az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés 
(közalkalmazotti szabály-
zat) nem utal más hatás-
körébe. A nevelési-
oktatási intézmény vezető-
je felel továbbá a pedagó-
giai munkáért, az intéz-
mény ellenőrzési, mérési, 
értékelési és minőségirá-
nyítási programjának mű-
ködéséért, a gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáért, 
a nevelő és oktató munka 
egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremté-
séért, a gyermekbaleset 
megelőzéséért, a gyerme-
kek rendszeres egészség-
ügyi vizsgálatának meg-
szervezéséért. 
 

pedagógus-szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
intézményvezetői  
szakképzettség. 
Előny: 
vezetői gyakorlat. 

Pehi: a 30 napos vélemé-
nyezési határidő lejártát 
követő első testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai, fényképes 
ön., vpr., szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelései,  
b., om., nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zó a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
– a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges – 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: magyar és német 
nyelven, A/4-es méretű 
összefűzött gépelt oldalak-
kal, műanyag borítással 
ellátva két példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani. 
Pc: Budakeszi Város Német 
Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala 
2092 Budakeszi, 
Fő u. 179. 
 

Mocsa Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2911 Mocsa, 
Hősök tere 1. 
 

Óvoda 
2911 Mocsa, 
Csillag u. 2. 
 
Lf: 
Az irányadó jogszabályok 
szerint az intézmény 
szakmai irányítása, veze-
tése, szakszerű és törvé-
nyes működtetése. Mun-
káltatói jog- és feladatkör 
ellátása az intézmény al-
kalmazottai tekintetében. 
Rendszeres kapcsolattartás 
a fenntartóval. Az óvoda-
vezető felel a takarékos 
gazdálkodásért, az intéz-
mény működését és min-
dennapi életét meghatározó 
szabályzatok és programok 
elkészítéséért. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben 
szerzett szgy., 
büntetlen előélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: 
közoktatási vezetői szak-
vizsga, 
legalább öt év óvodape-
dagógusi munkakörben 
szerzett vezetői gyak. 

ÁEI: 2012. júl. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 15-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 2. 
Pehi: 2012. jún. 5. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyi véleményezés után a 
Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a képviselő-
testület hoz döntést. A kép-
viselő-testület fenntartja 
magának a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
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Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., részletes szakmai ön., 
b., vpr., nyilatkozat szemé-
lyes adatok kezeléséről. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a beosz-
tás megnevezésével: „óvo-
davezető” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
Marschall Ferenc polgár-
mester részére. 
Pc: Mocsa Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
2911 Mocsa, 
Hősök tere 1. 
f: Marschall Ferenc  
polgármester, 
tel.: (34) 349-511. 
A pályázat további megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap. 
 

Nagyvenyim Község Ön-
kormányzati Képviselő-
testülete 
2421 Nagyvenyim, 
Fő u. 43. 

Nefelejcs Napközi  
Otthonos Óvoda 
2421 Nagyvenyim, 
Ady Endre u. 2. 
 
Lf: 
Az önállóan működő 
óvoda vezetése, az intéz-
ményre vonatkozó szak-
mai, felelős irányítás, az 
intézmény szakszerű, 
törvényes működtetése, 
az alapító okiratban meg-
határozott feladatok ellá-
tása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása. 

Felsőfokú iskolai peda-
gógus v. és szakképesítés 
– óvodapedagógusi, kon-
duktor-óvodapedagógusi – 
továbbá pedagógus-
szakvizsga,  
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. júl. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat Nagyvenyim Község 
Önkormányzati Képviselő-
testülete bírálja el.  
A döntés előtt a képviselő-
testület beszerzi az intéz-
mény nevelőtestülete,  
alkalmazotti közössége  
és szülői szervezete  
véleményét  
a pályázatokról  
és a pályázók személyéről.  
A pályázat kiírója  
fenntartja a jogot,  
hogy a pályázatot 
eredménytelennek  
nyilváníthassa. 



 
9. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1373 

1 2 3 4 

Illetmény, juttatás:  
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel,  
b., om., szakvizsgát igazoló 
om., nyilatkozat arról, hogy 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul 
(az elbírálásban részt vevők 
a teljes pályázati anyagba 
betekinthetnek). 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, írásban 
kell benyújtani. 
Pc: Nagyvenyim Község 
polgármestere, 
2421 Nagyvenyim, 
Fő u. 43., 
f: Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester, 
tel.: (25) 507-460 
 

Szentendre Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2000 Szentendre, 
Városház tér 3. 

Szentendre Város  
Óvodai Intézményei 
2000 Szentendre, 
Pannónia u. 3. 
 
Lf: 
Az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő működtetése, a 
pedagógiai munka szak-
mai irányítása, a mérési, 
értékelési és minőségirá-
nyítási program működte-
tése, az intézmény alapító 
okiratában megállapított 
feladatok magas színvo-
nalon történő ellátása, 
takarékos gazdálkodás, az 
intézmény költségveté-
sének betartása. 

Felsőfokú iskolai v.  
és szakképzettség,  
valamint pedagógus-
szakvizsga, 
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben 
szerzett szgy. 

ÁEI: 2012. okt. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
szept. 30-ig szól. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. szeptemberi 
képviselő-testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b., szakmai ön.,  
az intézmény vezetésére 
vonatkozó helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket tartalmazó 
vpr., nyilatkozatot,  
hogy a pályázatot  
a pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhetik. 
A pályázatot „Intézmény-
vezetői pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Dr. Dietz Ferenc  
Szentendre Város  
polgármestere, 
2000 Szentendre  
Városház tér 3., 
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f: Háromszéki Judit közok-
tatási és civil referens, 
tel.: (26) 503-393 
 

Újhartyán Község  
Önkormányzata 
2367 Újhartyán, 
Fő u. 21. 
 

Német Nemzetiségi 
Óvoda – Konyha  
„Gyermekvár” 
2367 Újhartyán, 
Béla gödör u. 3. 
 
Lf: 
A Közokt. tv. 54. § és az 
55. § (2) bekezdése alap-
ján az intézményvezetői, 
továbbá az alapítói okirat 
szerinti feladatok ellátása, 
különös tekintettel a 
Közokt. törvényben, a 
nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi  
CXCV. törvényben  
és annak végrehajtási 
rendeletében foglaltakra. 

A Közokt. tv. 17. § (1) 
bekezdése és 18. §-a 
szerinti v. és szakkép-
zettség, 
pedagógusi munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v., 
pedagógus-szakvizsga, 
továbbá másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, 
a felsőfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelő 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalása, 
a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiányta-
lan becsatolása. 
Előny: 
német nyelv ismerete, 
helyi sváb kultúra  
ismerete, 
bölcsődei nevelésre  
vonatkozó ismeretek. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 30. nap. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendeletben  
meghatározottak szerint. 
A képviselő-testület  
a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát  
fenntartja. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön., 
vpr., fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
az intézmény német  
nemzetiségi szakmai  
elképzelései, om., öt év 
pedagógus-munkakörben 
eltöltött szgy. igazolása,  
b., nyilatkozat arról,  
hozzájárul-e ahhoz,  
hogy a pályázatot vélemé-
nyező és elbíráló testület  
a személyét érintő ügy  
tárgyalásakor nyilvános 
ülést tartson, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó  
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak  
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(37/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, vagy személye-
sen:  Újhartyán Község 
Polgármesteri Hivatala 
jegyzőjének átadva. 
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Pc: Újhartyán Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, 
Fő u. 21., 
f: jegyző, 
tel.: (29) 372-133. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
www.ujhartyan.hu 
 

 
 
 

Iskolaigazgató 
 

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

1 2 3 4 

Ágfalva Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
9423 Ágfalva, 
Soproni u. 3. 

Váci Mihály  
Általános Iskola 
9423 Ágfalva, 
Váci Mihály u. 1. 
 
Lf: 
Jogszabályokban megha-
tározott intézményvezetői 
feladatok ellátása. 

Pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú v., 
közoktatás vezetői és 
pedagógus-szakvizsga, 
német nyelvet oktató 
iskolában szerzett leg-
alább két év vezetői 
gyakorlat, 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési  
határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: képviselő-
testületi döntés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b., om., szgy. igazolása, 
vpr., elképzelések  
az intézmény vezetésével 
kapcsolatban,  
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati  
anyagában foglalt  
személyes adatainak  
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó  
a pályázatának tárgyalását 
nyílt vagy zárt ülésen kéri. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen, vagy 
postai úton, az adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
és a munkakör megnevezé-
sének feltüntetésével ellátva 
kell benyújtani. Elektro-
nikus úton nincs lehetőség  
a pályázat benyújtására. 
 
Pc: Ágfalva Községi  
Önkormányzat Képviselő-
testületének Hivatala  
(Polgármesteri Hivatal), 
Gaál István polgármester. 
9423 Ágfalva, 
Soproni u. 3. 
 

Balatonkenese Város  
Önkormányzata 
8174 Balatonkenese, 
Béri Balogh Ádám tér 1. 
 

Piliszky János  
Általános iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
8174 Balatonkenese, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
 
Lf: 
A Pilinszky János Általá-
nos Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltató jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 

főiskola, vagy egyetemi 
szintű v., 
pedagógus-munkakörben 
szerzett – legalább öt év 
feletti szakmai  
tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: 
közoktatási vezető v., 
szakvizsga, 
legalább ötéves iskola-
igazgatói gyak., 
„B” kategóriás jogosít-
vány. 
Elvárt kompetenciák: 
jó szintű csapatmunka, 
kommunikációs  
képesség. 

ÁEI: 2012. április 26.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozott idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 17. 
Pehi: 2012. júl. 5. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt., vala-
mint a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezése  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b., annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkoztatói 
eltiltás hatálya alatt, mely a 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, legalább ötéves szgy-t 
igazoló dokumentum, fény-
képes részletes szakmai ön., 
vpr. amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
a teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához,  
továbbításához (harmadik 
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személlyel közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, 
nyilatkozat arról, hogy a 
személyét érintő kérdés 
tárgyalásakor nyílt vagy 
zárt ülést kér. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(566/2012/áig.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„iskolaigazgató” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Balatonkenese Város 
Önkormányzata 
8174 Balatonkenese, 
Béri Balogh Ádám tér 1. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.balatonkenese.hu 
honlapon szerezhet. 
 

Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2451 Ercsi, 
Fő u. 20. 
 

Eötvös József Általános 
Iskola és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2451 Ercsi, 
Szent I. u. 8–10. 
 
Lf. 
Eötvös József Általános 
Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 
vezetése. 

A közokt. tv. 18. § (1), 
(7) bekezdésében előírt 
képesítési követelmé-
nyeknek megfelelő szak-
irányú felsőfokú v., 
általános iskolai tanítói, 
tanári oklevél, vagy ze-
neművészeti tanszakon 
szerzett felsőfokú peda-
gógus v., 
pedagógus-szakvizsga, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett, legalább ötéves 
szgy., ill. zeneművészeti 
tanszakon szerzett felső-
fokú pedagógus v. esetén 
három év szgy. 
Előny: 
felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazá-
sok) ismerete. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A foglalkoztatás jellege, ill. 
alapfeltétele: 
A magasabb vezetői beosz-
tás ellátásra – teljes munka-
időben való foglalkoztatás-
sal – megbízást az kaphat, 
aki az intézményben peda-
gógus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg pedagó-
gus-munkakörbe, határozat-
lan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezhető. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 45 napon belül. 
Pehi: a benyújtási határidő 
lejártát követő 60. nap. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
hiteles om., b., szakmai ön., 
szakmai és vpr., fejlesztési 
elképzeléseket, a pedagógu-
si ill. szakmai tevékenysé-
get igazoló dokumentumok 
másolatát, írásbeli nyilatko-
zatot arra vonatkozóan, 
hogy a képviselő-testület 
benyújtott pályázatát zárt 
vagy nyílt ülésen tárgyalja, 
ill. a hozzájáruló nyilatko-
zatot ahhoz, hogy a pályázat 
véleménynyilvánítás céljá-
ból harmadik személynek 
átadható. 
A pályázat benyújtásának 
módja: lezárt borítékban, 
írásban kell benyújtani. 
Pc: Ercsi Város  
polgármestere 
2451 Ercsi, 
Fő u. 20., 
f: Szabó Tamás  
polgármester, 
tel.: (25) 515-602. 
A pályázat további megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap, 
Ercsi Város Önkormányzat 
hivatalos honlapja, 
helyi újság. 
 

Hévíz Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
8380 Hévíz, 
Kossuth L. u. 1. 
 

Bibó István  
Alternatív Gimnázium  
és Szakközépiskola 
8380 Hévíz, 
Park u. 9. 
 
Lf: 
A középfokú oktatási 
intézmény vezetőjének 
feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a munkálta-
tói jogok gyakorlása  
és a döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben,  
amelyet jogszabály,  
vagy kollektív szerződés 
(közalkalmazotti  
szabályzat) nem utal  
más hatáskörbe.  

A Közokt. tv. 18. § (1) 
bekezdés a) pontja alap-
ján egyetemi szintű taná-
ri v. és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év – a 
Közokt. tv. 18. §  
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
A Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése alapján magasabb 
vezető, ill. a vezető be-
osztás ellátására megbí-
zást az kaphat,  
aki a munkáltatóval  
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll,  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 30. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet 5. § (9)–(13) be-
kezdésben foglaltak alapján.
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
om., pedagógus-szakvizsga 
másolata, b., nyilatkozatok:
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Az intézményirányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladat ellátása, kapcso-
lattartás a fenntartóval. 
 
 
Illyés Gyula Általános  
és Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgála-
tot Ellátó Intézmény 
8380 Hévíz, 
Kossuth L. u. 2. 
 
Lf: 
Az alapfokú oktatási in-
tézmény vezetőjének 
feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és a 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály, vagy kollektív szer-
ződés (közalkalmazotti 
szabályzat) nem utal más 
hatáskörbe. Az intéz-
ményirányítási, ellenőrzé-
si, munkáltatói feladatai-
nak ellátása, alapító okirat 
szerinti feladat ellátása, 
kapcsolattartás a fenntar-
tóval. 
 

vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe (pedagógus) 
kinevezhető. 

hozzájárulás a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, hozzájárulás, 
hogy a pályázati anyagot a 
véleményezésre jogosultak 
megismerjék, a pályázat 
nyílt vagy zárt ülésen törté-
nő tárgyalásáról, a Kjt.  
41. § szerinti összeférhetet-
lenségről, nem áll cselek-
vőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítéséről. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal, vagy 
személyesen: Hévíz Város 
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala 
8380 Hévíz, 
Kossuth L. u. 1. szám alatt 
lehet benyújtani. 
Pc: Hévíz Város  
Önkormányzata, 
8380 Hévíz, 
Kossuth L. u. 1., 
f: Cziotka Vanda 
tel.: (83) 500-855. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 25. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos további információkat 
az alábbi honlapon  
szerezhet: 
www.onkormanyzat.heviz.hu
 

Újhartyán Község  
Önkormányzata 
2367 Újhartyán, 
Fő u. 21. 
 
 
 

Újhartyáni  
Német Nemzetiségi  
Általános Iskola 
2367 Újhartyán, 
Zrínyi u. 1. 
 

A Közokt. tv. 17. §  
(1) bekezdése és 18. §-a 
szerinti v. és szakkép-
zettség: 
pedagógusi munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v., 
pedagógus-szakvizsga, 
továbbá másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 30. nap. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendeletben meghatározot-
tak szerint. 
A képviselő-testület  
a pályázat eredménytelenné 
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ményvezetői szakkép-
zettség, 
a felsőfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelő 
legalább öt év pedagógus 
munkakörben eltöltött 
szgy., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalása, 
a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiányta-
lan becsatolása. 
Előny: 
német nyelv ismerete, 
helyi sváb kultúra isme-
rete. 
 

nyilvánításának jogát  
fenntartja. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön., 
vpr., fejlesztési elképzelé-
seket is részletező program, 
az intézmény német nemze-
tiségi szakmai elképzelései, 
om., öt év pedagógus-
munkakörben eltöltött szgy. 
igazolása, b., nyilatkozat 
arról, hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot  
véleményező és elbíráló 
testület a személyét  
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó  
a pályázati anyagában  
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(36/2012.), valamint  
a munkakör  
megnevezésével: „óvodave-
zető” ellátva kell benyújta-
ni, vagy személyesen:  
Újhartyán Község  
Polgármesteri Hivatala 
jegyzőjének átadva. 
Pc: Újhartyán Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2367 Újhartyán, 
Fő u. 21., 
f: jegyző, 
tel.: (29) 372-133. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
www.ujhartyan.hu 
 

Inke Község  
Önkormányzata 
8724 Inke, 
Kanizsai u. 6.  

Gróf Bethlen István  
Általános Iskola és Óvoda
8724 Inke, 
Szabadság park 1. 

Főiskola, pedagógus 
szakvizsga,  
legalább ötéves szgy. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 15-ig, határozott  
időre szól. 
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Lf: 
Önálló költségvetési in-
tézmény vezetése, irányí-
tása. 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., szakkép-
zettséget és szgy-t igazoló 
om., szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelések, b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: posti úton, az adat-
bázisban szereplő azonosító 
számmal: (1/183/2012.), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „igazgató” 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Inke Község  
Önkormányzat 
8724 Inke, 
Kanizsai u. 6., 
f: Rózsa Sándor  
polgármester. 
tel.: (30) 560-3450 
(82) 720-171 
 

Jászkarajenő Község  
Önkormányzata 
2746 Jászkarajenő, 
Rákóczi u. 16. 

Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola 
2746 Jászkarajenő, 
Fő u. 46. 
Tel: (53) 366-002 

Büntetlen előélet, 
felsőfokú iskolai v.  
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 10. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr.  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, hiteles om., b., nyilat-
kozatot arról, hogy pályáza-
ti anyagát az eljárásban 
részt vevők megismerhetik, 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, 
pályázatát nyílt vagy zárt 
ülés keretében tárgyalják, 



 
1382 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

1 2 3 4 

vele szemben a Kjt. 41. § 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, 
f: Palya István Kálmán 
polgármester, 
2746 Jászkarajenő, 
Rákóczi u. 16. 
tel.: (53) 366-001 
 

Kazincbarcika Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
3700 Kazincbarcika 
Fő tér 4. 

Pollack Mihály  
Általános Iskola 
3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály út 29. 
 
Lf: 
A közokt. tv. szerint  
az intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, kap-
csolattartás a fenntartóval. 

Felsőfokú képesítés, 
főiskolai szintű tanári v., 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, 
10 év szgy., 
5 év magasabb vezetői 
tapasztalat, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 23. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
bizottsági javaslat alapján 
képviselő-testületi döntés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések,  
om., b., nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, nyilatkozatot 
arról, hogy a benyújtott 
pályázat tartalma harmadik 
személlyel közölhető. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
vagy személyesen lehet 
benyújtani. 
Pc: Kazincbarcika Város 
Önkormányzata 
Szitka Péter polgármester 
3700 Kazincbarcika, 
Fő tér 4., 
f: Untenerné Márton Ágnes
tel.: (48) 514-789. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap 
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Kazincbarcika Város  
Önkormányzatának  
honlapja: 
www.kazincbarcika.hu, 
Mozaik 
 

Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás  
Társulási Tanácsa 
6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1. 

Lestár Péter Egységes 
Középiskola,  
Szakiskola és Óvoda 
6000 Kecskemét, 
Kvarc u. 2. 
 
Lf: 
A közokt. tv. 54. § 55. § 
(2) bekezdésében  
foglaltak, 
az intézmény felelős egy-
személyi vezetése, irányí-
tása, a vonatkozó jogsza-
bályokban meghatározot-
tak szerinti szakszerű 
működésének, magas 
színvonalú szakmai mun-
kájának, nevelési célkitű-
zéseinek biztosítása, szer-
vezése, ellenőrzése, 
a költségvetési szervek 
vezetői számára jogsza-
bályokban előírt pénz-
ügyi-gazdasági feladatok 
és jogkörök felelősségtel-
jes ellátása, az intézmény 
ésszerű és takarékos gaz-
dálkodásának betartása, 
az intézményben foglal-
koztatottakkal kapcsola-
tos munkáltatói jogok (a 
végzettségnek, szakkép-
zettségnek, szakképesí-
tésnek megfelelő kineve-
zés szerinti munkakörbe 
tartozó feladatok) gyakor-
lása, 
a jogszabályokban és a 
fenntartó által előírt sza-
bályzatok, tervek szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatok készítése, 
a feladatátadási szerződé-
sek szerinti együttműkö-
dés a települési önkor-
mányzatokkal, 
az intézmény képviselete 
a fenntartó, valamint 
külső szervek előtt. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
(egyetemi) tanári v. és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga a 
közokt. tv. 18. § (7),  
17. § (1)–(2) bekezdésé-
nek és a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésen részt 
vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 20. §  
(5) bekezdésének figye-
lembevételével. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben, pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörbe tör-
ténő határozatlan időre 
szóló kinevezés. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő  
(heti 40 óra). 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: a pályázat véleménye-
zési határidejének lejárta 
után a 30. napot követő első 
társulási tanácsülés. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet 5. §-a szerinti vé-
leményezés és a pályázó 
meghallgatását követően a 
Kecskemét és Térségi 
Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, b., 
hiteles om., vpr., a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket, 
az illetmény megállapításá-
hoz szükséges korábbi jog-
viszonyokról, munkavi-
szonyokról kiadott munkál-
tatói igazolásokat, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázata 
és a pályázati anyagaiban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázatának sok-
szorosításához és harmadik 
személy részére történő 
továbbításához hozzájárul, 
nyilatkozatot arról, hogy 
vele szemben a Kjt. 41. § 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
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nem áll fenn, ill. a fennálló 
összeférhetetlenséget meg-
bízása esetén megszünteti, 
nyilatkozatot arról, hogy 
hozzájárul-e a személyét 
érintő ügy nyilvános ülésen 
történő tárgyalásához, nyi-
latkozatot arról, hogy in-
tézményvezetői megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz. 
A pályázat kiírója  
hiánypótlásra lehetőséget 
nem biztosít. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, 
postai úton „Pályázat a 
Lestár Péter Egységes  
Középiskola, Szakiskola  
és Óvoda főigazgatói állás-
hely betöltésére” megjelö-
léssel ellátva kell benyújta-
ni, valamint elektronikus 
úton Hamzáné Lakó Judit 
irodavezetőnek, 
tel.: (76) 512-274 
6000 Kecskemét, 
Kossuth tér 1. 
 

Lőrinci Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26. 
 
 

Hunyadi Mátyás  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 18. 
 
Lf: 
Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskolai vagy egyetemi 
szintű tanári v. és szak-
képzettség, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
pedagógus-szakvizsga. 
Előny: 
vezetői gyakorlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 2. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
Pbhi: 2012. jún. 14. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemé-
nyezési határidő lejárta 
utáni rendkívüli testületi 
ülésen, a Kjt., valamint a 
Korm. rendelet 5. § szabá-
lyozása szerint Lőrinci 
Város Képviselő-testülete 
dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om., b., eddigi munka-
viszonyokról, szakmai gya-
korlatról szóló igazolásokat, 
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Március 15. Gimnázium, 
Szakképző Iskola  
és Kollégium 
3024 Lőrinci,  
Kastélykert 
 
Lf: 
Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., 
pedagógus-szakvizsga. 
Előny. 
vezetői gyakorlat. 

nyilatkozat, amelyben hoz-
zájárul, hogy a Korm. ren-
delet 5. § (10) bekezdésé-
ben foglaltak véleményük 
kialakításához a pályázat 
tartalmát megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott küldemény-
ként, két nyomtatott,  
összefűzött példányban, 
postai úton, a pályázati 
adatbázisban szereplő  
azonosító számmal,  
valamint a beosztás megne-
vezésével: „általános iskola 
igazgatói pályázat” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Lőrinci Városi  
Polgármesteri Hivatal 
Polgármester 
3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. máj. 15. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.lorinci.hu honlapon 
szerezhet. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
Pbhi: 2012. jún. 25. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemé-
nyezési határidő lejárta 
utáni rendkívüli testületi 
ülésen, a Kjt.,  
valamint a Korm. rendelet 
5. § szabályozása szerint  
Lőrinci Város Képviselő-
testülete dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön., vpr.  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléssel, om., b.,  
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eddigi munkaviszonyokról, 
szakmai  
gyakorlatról szóló igazolá-
sokat, nyilatkozat,  
amelyben hozzájárul,  
hogy a Korm. rendelet 5. § 
(10) bekezdésében  
foglaltak véleményük  
kialakításához a pályázat 
tartalmát megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott küldemény-
ként, két nyomtatott,  
összefűzött példányban, 
postai úton, a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számmal, valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„középiskolai igazgatói 
pályázat” ellátva kell be-
nyújtani. 
Pc: Lőrinci Városi Polgár-
mesteri Hivatal 
Polgármester 
3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. máj. 15. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.lorinci.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Nézsa és Környéke  
Oktatási  
Intézményfenntartó 
2618 Nézsa, 
Park u. 1. 

Mikszáth Kálmán  
Általános Iskola és Óvoda
2618 Nézsa, 
Szondi út 99. 
 
Lf: 
Iskolaigazgatói feladatok 
ellátása, a székhely  
és telephelyi intézmények 
közötti kapcsolattartás 
megszervezése, munkálta-
tói jogok gyakorlása. 

Főiskola, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
pedagógus v.  
és szakképesítés,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatról 
az intézményfenntartó ön-
kormányzatok (Nézsa–
Alsópetény–Legénd) képvi-
selő-testületei tárgyalnak, 
ezt követően a Társulási  
Tanács dönt. 
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Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., szakmai ön., b., vpr., 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbírá-
lásban részt vevők teljes 
körűen megismerhetik, 
személyes adatainak keze-
léséhez hozzájárul, a pályá-
zat nyílt vagy zárt ülésen 
történő tárgyalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(97/2012/Ált.),  
valamint a beosztás megne-
vezésével: „iskolaigazgató” 
ellátva kell benyújtani,  
vagy személyesen: Styevó 
Gábor, Nógrád megye, 
2618 Nézsa, 
Park u. 1. 
Pc: Nézsa és Környéke 
Oktatási  
Intézményfenntartó  
Társulás 
2618 Nézsa, 
Park u. 1., 
f: Styevó Gábor 
tel.: (35)380-101 
(30)836-0717 
A pályázat további kiírásá-
nak helye, ideje: 
www.nezsa.hu 
2012. ápr. 5. 
www.nezsasuli.hu 
2012. ápr. 5. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt  
a www.nezsa.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Nyáregyháza Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2723 Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 37. 

Nyári Pál Általános  
Iskola és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2723 Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 20. 

Pedagógus-munkakör 
betöltéséhez előírt – a 
Közokt. tv. 17. § (1)–(2) 
bekezdésében felsorolt – 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
gyakorló pedagógusként 
eltöltött öt év szgy., az 
előírt képesítésnek meg-

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A megbízás 2017.  
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: 
a hatályos jogszabályok 
alapján. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön., 
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felelő pedagógus-
munkakörben, 
a Közokt. tv. 18. § (1) 
bekezdés b) pontja sze-
rinti esetben pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség.  

vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, az iskola ha-
gyományainak megőrzésére 
és továbbvitelére vonatkozó 
elképzeléseket, om., b. 
Pc: Nyáregyháza Község 
Polgármesteri Hivatal 
2723 Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 37. 
 

Taszár, Kaposhomok, Baté, 
Fonó, Kaposkeresztúr 
és Gölle Községek  
Közoktatási Intézményi 
Társulás Társulási  
Tanácsa – Taszár 
7261 Taszár, 
Lakótelep 8. 

Taszári Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde 
7261 Taszár, 
Vörösmarty u. 4. 
 
Lf: 
Az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása. A fenn-
tartó felügyelete és ellen-
őrzése mellett önállóan 
vezeti és képviseli a költ-
ségvetési szervet. Ellátja 
az alapító okirat szerinti 
tevékenységeket, felel az 
intézmény ingyenes hasz-
nálatába adott vagyon 
rendeltetésszerű használa-
táért és hasznosításáért, 
valamint a költségvetési 
szervben folyó szakmai 
munkáért. 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, 
legalább ötéves vezetői 
tapasztalat – legalább öt 
év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség, 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető és rendelke-
zik közoktatás-vezetői 
szakképesítéssel. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 15. 
Pehi: 2012. júl. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intéz-
ményvezető megbízásáról 
az Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsa dönt. 
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázónak legalább  
öt év szakmai gyakorlatát 
igazoló szakmai ön., vpr., 
amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő és a fenntartó  
stratégiai célok megvalósu-
lását célzó fejlesztési elkép-
zeléseket, b., om., nyilatko-
zatot az adatkezeléshez  
az 1992. évi LXIII. törvény 
alapján, hogy hozzájárul-e 
teljes pályázati anyagának  
a véleményezők  
és döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, 
továbbításához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton „Intéz-
ményvezető pályázat” meg-
jelöléssel ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
Pataki Sándor, a Társulási 
Tanács elnöke,  
Somogy megye 
7261 Taszár, 
Lakótelep 8. 
Pc: Taszár, Kaposhomok, 
Baté, Fonó, Kaposkeresztúr 
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és Gölle Községek Közok-
tatási Intézményi Társulása 
Társulási Tanácsa – Taszár 
7261 Taszár,  
Lakótelep 8. 
 

Törökszentmiklós Városi 
Önkormányzat 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/A 

Kodály Zoltán Zeneisko-
la, Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth tér 5. 

Az iskolatípusnak  
megfelelő szakirányú 
felsőfokú v., 
büntetlen előélet, 
ötéves szgy. 
Előny: 
pedagógus-szakvizsga,  
közoktatás-vezetői szak-
képzettség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: a pályázat megjelené-
sétől számított 30 nap. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók + vp. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön. 
(EUROPASS), vpr.,  
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket,  
a pályázat tartalmi  
követelményei alapján, 
referenciákat. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., egyéb végzettséget, 
képzettséget igazoló om., 
b., 
f: dr. Juhász Enikő  
polgármester 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/A, 
tel.: (56)590-421 
 

Tiszakóród községi  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
4946 Tiszakóród, 
Kossuth u. 23. 

Tiszakóródi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola 
tagintézménye: a Milotai 
Általános Iskola 
 
Lf: 
A Tiszakóródi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola 
(Tiszakóród,  
Kossuth u. 42.) és tagin-
tézménye: a Milotai  
Általános Iskola (Milota, 
Vörösmarty u. 71.) veze-
tése, pedagógusi felada-
tok ellátása és a Tiszakó-
ródi intézményhez tartozó 
konyha vezetése. 

A közokt. tv. 18. §-ában 
előírt képesítési köve-
telményeknek megfelelő 
felsőfokú iskolai v.  
és szakképzettség,  
továbbá pedagógus-
szakvizsga, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti  
jogviszony. 
Pbhi: az Oktatási  
és Kulturális Közlönyben 
történő megjelenést követő 
30 napon belül. 
Pehi: a véleményezési eljá-
rások lefolytatását követő 
első képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók, az önkor-
mányzat szl-t nem tud  
biztosítani. 



 
1390 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 9. szám 

1 2 3 4 

A pályázathoz csatolni kell: 
hiteles om., b., szakmai ön., 
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelésekkel, írásbeli nyi-
latkozatot arra vonatkozóan, 
hogy a képviselő-testület a 
benyújtott pályázat zárt 
vagy nyilvános ülésen tár-
gyalja, valamint a szemé-
lyes adatok kezeléséről. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban kell 
benyújtani. 
Pc: Tiszakóród község  
polgármestere, 
4946 Tiszakóród, 
Kossuth u. 23., 
f: Simon Blanka körjegyző 
tel.: (44) 710-012, ill. 
(44) 578-002 
 

„LURKÓ” Oktatási  
Alapítvány 
2112 Veresegyház, 
Gyermekliget 1. 

Montessori Általános 
Iskola (új elnevezése: 
Gyermekliget Általános 
Iskola) 
2112 Veresegyház, 
Gyermekliget 1. 

Felsőfokú iskolai v.
és szakképzettség, to-
vábbá pedagógus-
szakvizsga, 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., 
intézményvezetői szak-
képesítés, gyakorlat. 
Előny:  
a kompetencia elvű okta-
tás bevezetésében,  
alkalmazásában szerzett 
gyak., a logopédiai, fej-
lesztő pedagógiai, ill. 
egyéb speciális szakké-
pesítés. 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2015. 
júl. 31-ig, három évre szól. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben való meg-
jelenést követő 30 nap. 
Pehi: a benyújtási határidőt 
követő 45. nap. 
Illetmény, juttatás:  
megegyezés szerint törté-
nik, irányadó a hatályos 
közalkalmazotti bértábla. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz., vpr. 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om., b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban kell benyúj-
tani maximum öt példány-
ban A4 oldal terjedelemben.
Pc: „LURKÓ” Oktatási 
Alapítvány, 
2112 Veresegyház, 
Gyermekliget 1., 
f: Lurkó Oktatási  
Alapítvány elnöke, 
tel.: (30) 933-6695 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 

Ady Endre Gimnázium, 
Szakképző Iskola  
és Kollégium 
4765 Csenger, 
Honvéd út 5. 

Egyetemi v., az intéz-
ményben a pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges, a Közokt. tv. 
18. § szerinti képzettség, 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 1-jég,  
határozott időre,  
öt évre szól. 
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Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata  
a Közokt. tv. 54. § és az 
55. § (2) bekezdése alap-
ján az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet a jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szakképzettség,  
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy. a Közokt. tv. 
18. § (6) bekezdésben 
foglaltak figyelembe-
vételével, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
idegen nyelv ismerete, 
vezetői gyakorlat, 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (530/2012/Humán), 
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Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Gimnázium  
és Szakközépiskola 
4244 Újfehértó, 
Eötvös József u. 25. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valamint „Pályázat az Ady 
Endre Gimnázium, Szak-
képző Iskola és Kollégium 
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének titkársága 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc:  Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., Pf. 95. 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős miniszter 
fenntartja azt a jogát, hogy – 
megfelelő pályázók  hiányá-
ban – a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
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szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (531/2012/Humán), 
valamint „Pályázat a Baj-
csy-Zsilinszky Endre Gim-
názium és Szakközépiskola 
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
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Petőfi Sándor Közgazda-
sági Szakközépiskola 
4900 Fehérgyarmat, 
Május 14. tér 16. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének titkársága 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ  
vezetője 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további  
közzétételének helye,  
ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős  
miniszter fenntartja azt a 
jogát, hogy – megfelelő 
pályázók  hiányában –  
a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései  
az irányadók. 
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mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (536/2012/Humán), 
valamint „Pályázat a Petőfi 
Sándor Közgazdasági 
Szakközépiskola intéz-
ményvezetői megbízására” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani postai úton, vagy 
személyesen lehet benyúj-
tani: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének titkársága 
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Móricz Zsigmond  
Gimnázium,  
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium 
4484 Ibrány, 
Petőfi Sándor út 1. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével  
kapcsolatban minden 
olyan ügyben,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály mun-
katársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős mi-
niszter fenntartja azt a jogát, 
hogy – megfelelő pályázók  
hiányában – a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz  
csatolni kell: a pályázó 
személyi adatait is tartalma-
zó részletes szakmai élet-
rajz, legalább ötéves  
szgy-ot igazoló  
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utal más hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dokumentum, korábbi mun-
kaviszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban,  
valamint CD-n kell benyúj-
tani, a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számmal: 
(535/2012/Humán), vala-
mint „Pályázat a Móricz 
Zsigmond Gimnázium, 
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium 
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének titkársága 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5.,  
ügyfélfogadási időben. 
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Deák Ferenc Gimnázium 
4900 Fehérgyarmat, 
Kiss E. út 3. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős mi-
niszter fenntartja azt a jogát, 
hogy – megfelelő pályázók  
hiányában – a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
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jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (537/2012/Humán), 
valamint „Pályázat a Deák 
Ferenc Gimnázium 
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének  
titkársága 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5.,  
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
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Báthory István Gimnázi-
um és Szakközépiskola 
4300 Nyírbátor, 
Ifjúság útja 2. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős  
miniszter fenntartja azt a 
jogát, hogy – megfelelő 
pályázók  hiányában –  
a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi  
munkaviszonyokra vonat-
kozó munkáltatói igazolá-
sok a pedagógus-munkakör 
megjelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
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képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (532/2012/Humán), 
valamint „Pályázat a Bátho-
ry István Gimnázium és 
Szakközépiskola 
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének titkársága 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc:  Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
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Kandó Kálmán  
Közlekedési  
Szakközépiskola,  
Gimnázium  
és Dr. Béres József  
Kollégium 
4625 Záhony, 
Kárpát út 4. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetemi v., az intéz-
ményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges, a Közokt. tv. 
18. § szerinti képzettség, 
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., a Közokt. tv. 
18. § (6) bekezdésben 
foglaltak figyelembevé-
telével, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
idegen nyelv ismerete, 
vezetői gyakorlat, 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga. 
 
 
 
 
 
 
 

A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős miniszter 
fenntartja azt a jogát, hogy – 
megfelelő pályázók  hiányá-
ban – a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi  
adatait is tartalmazó részle-
tes szakmai életrajz, leg-
alább ötéves szgy-ot  
igazoló dokumentum, ko-
rábbi munkaviszonyokra 
vonatkozó munkáltatói 
igazolások a pedagógus-
munkakör megjelölésével, 
hiteles om., szakképzettsé-
get, szakvizsga meglétét 
tanúsító hiteles om.,  
vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, valamint annak  
egy A/4 oldal terjedelmű 
összefoglalója, b., hogy 
büntetlen előéletű és nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
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szony létesítését nem teszi 
lehetővé,  
nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sokszo-
rosításához, továbbításához 
(harmadik személlyel történő 
közléséhez) és az abban fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó megbí-
zása esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (534/2012/Humán), 
valamint „Pályázat a Kandó 
Kálmán Közlekedési Szak-
középiskola, Gimnázium és 
Dr. Béres József Kollégium
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének titkársága,
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5.,  
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője,
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5.,  
Pf. 95. 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály 
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további  
közzétételének helye, 
ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
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Bethlen Gábor  
Középiskola, Szakképző 
Iskola és Kollégium 
4300 Nyírbátor, 
Füveskert út 9. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges, a 
Közokt. tv. 18. § szerinti 
képzettség,  
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy. a Közokt. tv. 
18. § (6) bekezdésben 
foglaltak figyelembevé-
telével, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
idegen nyelv ismerete, 
vezetői gyakorlat, 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős miniszter 
fenntartja azt a jogát, hogy – 
megfelelő pályázók  hiányá-
ban – a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
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hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (533/2012/Humán), 
valamint „Pályázat a Beth-
len Gábor Középiskola, 
Szakképző Iskola és Kollé-
gium intézményvezetői 
megbízására” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani pos-
tai úton, vagy személyesen 
lehet benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének titkársága 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5.,  
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője,
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5.,  
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály mun-
katársa, Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős mi-
niszter fenntartja azt a jogát, 
hogy – megfelelő pályázók 
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Bárczi Gusztáv Általános 
Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény 
4400 Nyíregyháza, 
Szarvas u. 10-12. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. § és az  
55. § (2) bekezdése alap-
ján az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet a jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Főiskolai vagy egyetemi 
v. a Közokt. tv. 18. §  
(1) bek. a) pont, (3),  
(7) bekezdésében megha-
tározottak szerint, vagy a 
pedagógiai szakszolgá-
latokról szóló 4/2010.  
(I. 19.) OKM rendelet  
3. §-ban meghatározott 
szakképzettség, ha a 
vezetői megbízást pszi-
chológus kapja, klinikai, 
neuropszichológiai, pe-
dagógiai vagy tanácsadói 
szakvizsgával kell ren-
delkeznie rendelet 3. § 
(2) bekezdése szerint,  
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett, a szakképesítésnek 
megfelelő szgy., 
pedagógus-szakvizsga, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
idegen nyelv ismerete, 
vezetői gyak., 
szakirányú egyetemi v., 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiányában – a pályázatot 
eredménytelennek  
nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
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nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban, vala-
mint CD-n kell benyújtani, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (539/2012/Humán), 
valamint „Pályázat  
a Bárczi Gusztáv Általános 
Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola,  
Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény intézmény-
vezetői megbízására” meg-
jelöléssel ellátva kell be-
nyújtani postai úton,  
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének  
titkársága, 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ  
vezetője, 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály 
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős mi-
niszter fenntartja  
azt a jogát, hogy – megfelelő 
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Megyei Pedagógiai, 
Közművelődési  
és Képzési Intézet 
4400 Nyíregyháza, 
Egyház u. 13. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Egyetemi v., az intéz-
ményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges Közokt. tv.  
18. § szerinti v., szak-
képzettség, vagy  
a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a 
pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való 
közreműködés feltételei-
ről szóló 10/1994.  
(V. 13.) MKM rendelet  
3. §-ban foglaltak szerin-
ti v., szakképzettség, 
vagy a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 1–3. §-ban meg-
határozott v., szakkép-
zettség, vagy 
a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló  
1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelő-
dési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogvi-
szonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezé-
séről szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet 
6/A. §-a szerinti v., 
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább tíz év megfelelő 
szgy., a 10/1994. (V. 13.) 
MKM rendelet  
3. § (2) bekezdésének 
megfelelően, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 

pályázók  hiányában –  
a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
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időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
idegen nyelv ismerete, 
vezetői gyak., 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban,  
valamint CD-n kell benyúj-
tani, a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számmal: 
(540/2012/Humán),  
valamint „Pályázat  
a Megyei Pedagógiai, 
Közművelődési  
és Képzési Intézet  
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének 
titkársága, 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Intézmény-
fenntartó Központ  
vezetője, 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további  
közzétételének helye,  
ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős mi-
niszter fenntartja 
azt a jogát, hogy 
 – megfelelő pályázók  
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Éltes Mátyás Általános 
Iskola, Speciális  
Szakiskola,  
Gyermekotthon,  
Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat 
4300 Nyírbátor, 
Debreceni út 67. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata a 
Közokt. tv. 34. §, 54. §  
és az 55. § (2) bekezdése, 
másrészt a 15/1998.  
(IV. 30.) NM rendelet a 
személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intéz-
mények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeire 
vonatkozó rendelkezések 
alapján az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet a jog-
szabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Főiskolai, vagy egyetemi 
v. és szakképzettség,  
a Közokt. tv. 18. §  
(1) bek. A) pont., (3),  
(7) bekezdésében megha-
tározottak szerint, vagy 
a pedagógiai szakszolgá-
latokról szóló 4/2010.  
(I. 19.) OKM rendelet  
3. §-ban meghatározott 
szakképzettség, ha a 
vezetői megbízást pszi-
chológus kapja, klinikai, 
neuropszichológiai, pe-
dagógiai vagy tanácsadói 
szakvizsgával kell ren-
delkeznie a rendelet 3. § 
(2) bekezdése szerint, 
vagy a személyes gon-
doskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, va-
lamint személyek szak-
mai feladatairól és mű-
ködésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (VI. 30.) 
NM rendelet 2. számú 
melléklete II/2. pontjá-
ban foglalt valamely v., 
szakképzettség megléte. 
A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. tör-
vénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ága-
zatban történő végrehaj-
tásáról szóló 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 
3. §-ban foglaltak figye-
lembevételével, 
legalább öt év az idézett 
jogszabályokban felso-
rolt végzettséghez, szak-
képzettséghez kapcsoló-
dó munkakörben eltöltött 
szgy., 
pedagógus-szakvizsga, 
vagy szociális  
szakvizsga, 

hiányában – a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai életrajz, legalább 
ötéves szgy-ot igazoló do-
kumentum, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó 
munkáltatói igazolások a 
pedagógus-munkakör meg-
jelölésével, hiteles om., 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító hiteles 
om., vpr., amely tartalmaz-
za a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, valamint 
annak egy A/4 oldal terje-
delmű összefoglalója, b., 
hogy büntetlen előéletű és 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat, 
amelyben a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel történő 
közléséhez) és az abban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
megbízása esetén vagyon-
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nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás-
hoz szükséges feltételek 
megléte, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Előny: 
idegen nyelv ismerete, 
vezetői gyak., 
szakirányú egyetemi v., 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti és egy 
másolati példányban,  
valamint CD-n kell benyúj-
tani, a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számmal: (538/2012/Humán), 
valamint „Pályázat az Éltes 
Mátyás Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Gyermekotthon, Kollégium 
és Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményvezetői megbízá-
sára” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani postai úton, 
vagy személyesen lehet 
benyújtani: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének titkár-
sága, 
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5., 
ügyfélfogadási időben. 
Pc: Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője,
4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. 
Pf. 95., 
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Intézmény-
fenntartási Főosztály  
munkatársa, 
Gergely Zsolt, 
tel.: (20) 299-8505. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 18. 
az intézmény honlapja: 
2012. ápr. 18. 
Az oktatásért felelős  
miniszter fenntartja  
azt a jogát, hogy – megfele-
lő pályázók hiányában –  
a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa. 
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Győr-Moson-Sopron  
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, 
Árpád út 32. 

Tóth Antal Egységes 
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgáltat 
9400 Sopron, 
Tóth Antal u. 1. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskola, egyetem, 
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta szakképzettség, 
továbbá pedagógus szak-
vizsga, valamint a 
Közokt. tv. vonatkozó 
szakasza szerinti peda-
gógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy., vagy 
a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. §-ában foglal-
tak szerinti v. és szak-
képzettség, valamint  
a 2. § (4) bekezdésében 
meghatározott szakvizs-
ga, továbbá a 4/2010.  
(I. 19.) OKM rendelet 
vonatkozó szakasza sze-
rinti pedagógus-
munkakörben szerzett 
legalább öt év szgy. 
A fentieken túl a vezetői 
megbízás feltétele: 
az intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás,  
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: 
vezetői gyakorlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Győr-Moson-Sopron  
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b. a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazot-
ti jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, legalább öt-
éves szgy-ot igazoló doku-
mentum, szakmai ön., vpr., 
amely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fej-
lesztési elképzeléseket, nyi-
latkozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (harma-
dik személlyel közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez,  
a 2007. évi CLII. törvény 
alapján teljesítendő vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalására vonatkozó 
nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon két 
példányban postai úton, 
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Győr-Moson-Sopron 
Megyei Általános  
Művelődési Központ 
9431 Fertőd, 
Joseph Haydn u. 2. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetem, az intézmény-
ben a Közokt. tv. vonat-
kozó rendelkezése sze-
rinti pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges egyetemi szin-
tű v. és szakképzettség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
pedagógus-szakvizsga, 
a Közokt. tv. vonatkozó 
rendelkezése szerinti, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy., az intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással  
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, büntetlen 
előélet, 
cselekvőképesség. 

a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (HUM/27-7/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „magasabb  
vezető” ellátva, vagy sze-
mélyesen: Dr. Horváth 
István, Győr-Moson-Sopron 
megye, 
9021 Győr, 
Árpád út 32. kell benyújta-
ni. 
Pc: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, 
Árpád út 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
a közoktatási intézmény 
honlapja: 
2012. ápr. 20. 
Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal hon-
lapja: 
2012. ápr. 20. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Győr-Moson-Sopron  
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének  
javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
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Előny: 
vezetői tapasztalat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
om., b. a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, leg-
alább ötéves szgy-ot igazoló 
dokumentum, szakmai ön., 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes ada-
tainak pályázattal összefüg-
gő kezeléséhez, a 2007. évi 
CLII. törvény alapján telje-
sítendő vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalá-
sára vonatkozó nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon két 
példányban postai úton, a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számmal: 
(HUM/27-8/2012.), vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „magasabb vezető” 
ellátva, vagy személyesen: 
Dr. Horváth István,  
Győr-Moson-Sopron megye
9021 Győr, 
Árpád út 32. kell  
benyújtani. 
Pc: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, Árpád út 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
a közoktatási intézmény 
honlapja: 2012. ápr. 20. 
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 2012. ápr. 20. 
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Arany János Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Pedagógiai Szakszolgálat 
és Nevelési Tanácsadó 
9300 Csorna, 
Erzsébet királyné u. 64. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű  
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Ellátja a pe-
dagógiai szakszolgáltat 
tevékenységi körébe tar-
tozó feladatokat, figye-
lembe véve az egységes 
gyógypedagógiai intéz-
mény alapdokumentuma-
iban meghatározottakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskola, egyetem, 
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta szakképzettség, 
továbbá pedagógus-
szakvizsga, valamint a 
közoktatási törvény vo-
natkozó szakasza szerinti 
pedagógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy., vagy a 4/2010.  
(I. 19.) OKM rendelet  
2. §-ában foglaltak sze-
rinti v. és szakképzett-
ség, valamint a 2. §  
(4) bekezdésében megha-
tározott szakvizsga, to-
vábbá a 4/2010. (I. 19.) 
OKM rendelet vonatkozó 
szakasza szerinti peda-
gógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy. 
A fentieken túl a vezetői 
megbízás feltétele: 
az intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás,  
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: 
vezetői tapasztalat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b. a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, leg-
alább ötéves szgy-ot igazoló 
dokumentum, szakmai ön., 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes ada-
tainak pályázattal összefüg-
gő kezeléséhez, a 2007. évi 
CLII. törvény alapján telje-
sítendő vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalá-
sára vonatkozó nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon két 
példányban postai úton,  
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Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola,  
Készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Különleges 
Gyermekotthon 
9023 Győr, 
Bárczi G. u. 2. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű  
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főiskola, egyetem, 
a gyermekek, tanulók, 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta szakképzettség, 
továbbá pedagógus-
szakvizsga, valamint a 
Közokt. tv. vonatkozó 
szakasza szerinti peda-
gógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy., vagy  
a 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. sz. melléklet 
II/2. pontjában a gyermek-
otthon-vezetőre meghatá-
rozott felsőfokú v. és 
szakképzettség, szociális 
szakvizsga, valamint 
legalább öt év felsőfokú 
végzettséget,  
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő,  
a gyermekvédelem,  

a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (HUM/27-5/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „magasabb veze-
tő” ellátva, vagy személye-
sen: Dr. Horváth István, 
Győr-Moson-Sopron megye
9021 Győr, 
Árpád út 32. kell  
benyújtani. 
Pc: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, 
Árpád út 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
a közoktatási intézmény 
honlapja: 
2012. ápr. 20. 
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 20. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b. a büntetlen előélet 
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a szociális ellátás,  
az egészségügyi ellátás, 
ill. a közoktatás területén 
betöltött munkakörben 
szerzett szgy. 
A fentieken túl a vezetői 
megbízás feltétele: 
az intézményben peda-
gógus-munkakörben, 
vagy gyermekotthonban 
betölthető munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben vagy 
gyermekotthonban be-
tölthető munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: 
vezetői tapasztalat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, leg-
alább ötéves szgy-ot igazoló 
dokumentum, szakmai ön., 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes ada-
tainak pályázattal összefüg-
gő kezeléséhez, a 2007. évi 
CLII. törvény alapján telje-
sítendő vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalá-
sára vonatkozó nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon két 
példányban postai úton, a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számmal: 
(HUM/27-3/2012.), vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „magasabb vezető” 
ellátva, vagy személyesen: 
Dr. Horváth István, Győr-
Moson-Sopron megye 
9021 Győr, 
Árpád út 32. kell  
benyújtani. 
Pc: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, 
Árpád út 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
a közoktatási intézmény 
honlapja: 
2012. ápr. 20. 
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 2012. ápr. 20. 
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Doborjáni Ferenc  
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Fejlesztő 
Iskola, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciá-
lis Szakiskola, Kollégium 
és Pedagógiai  
Szakszolgálat 
9400 Sopron, 
Brennbergi u. 82. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata  
az intézmény szakszerű  
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskola, egyetem, 
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta szakképzettség, 
továbbá pedagógus-
szakvizsga, valamint a 
Közokt. tv. vonatkozó 
szakasza szerinti peda-
gógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
szgy., vagy 
a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. §-ában foglal-
tak szerinti v. és szak-
képzettség, valamint  
a 2. § (4) bekezdésében 
meghatározott szakvizs-
ga, továbbá a 4/2010.  
(I. 19.) OKM rendelet 
vonatkozó szakasza sze-
rinti pedagógus-
munkakörben szerzett 
legalább öt év szgy. 
A fentieken túl a vezetői 
megbízás feltétele: 
az intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: 
vezetői tapasztalat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b. a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, leg-
alább ötéves szgy-ot igazoló 
dokumentum, szakmai ön., 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes ada-
tainak pályázattal összefüg-
gő kezeléséhez, a 2007. évi 
CLII. törvény alapján telje-
sítendő vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalá-
sára vonatkozó nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon két 
példányban postai úton,  
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Gyógypedagógiai  
Szolgáltató Központ 
9028 Győr, 
Cirkeli u. 31. 
 
Lf: 
A közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főiskola, egyetem, az 
adott pedagógiai szak-
szolgálat intézményében 
pedagógus-munkakör 
betöltésére jogosító  
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
pszichológus v. esetén  
a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 3. § (2) bekez-
désében meghatározott 
szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
a pedagógiai szakszolgá-
lat intézményében peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló  
alkalmazás, 
büntetlen előélet, 

a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (HUM/27-4/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „magasabb veze-
tő” ellátva, vagy személye-
sen: Dr. Horváth István, 
Győr-Moson-Sopron megye
9021 Győr, 
Árpád út 32. kell  
benyújtani. 
Pc: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, 
Árpád út 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
a közoktatási intézmény 
honlapja: 
2012. ápr. 20. 
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 
2012. ápr. 20. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
om., b. a büntetlen előélet 
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a szakképesítésnek meg-
felelő pedagógus-
munkakörben szerzett 
legalább öt év szgy., 
cselekvőképesség. 
Előny: 
vezetői tapasztalat. 
 
 
 
 

igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé,  
legalább ötéves szgy-ot 
igazoló dokumentum, 
szakmai ön., vpr., amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket,  
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul  
a teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához,  
továbbításához  
(harmadik személlyel köz-
léséhez), nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő kezelésé-
hez, a 2007. évi CLII. tör-
vény alapján teljesítendő 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozó nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon két 
példányban postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám-
mal: (HUM/27-6/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „magasabb veze-
tő” ellátva, vagy személye-
sen: Dr. Horváth István, 
Győr-Moson-Sopron megye
9021 Győr, 
Árpád út 32. kell benyújtani. 
Pc: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
9021 Győr, 
Árpád út 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. ápr. 18. 
a közoktatási intézmény 
honlapja: 2012. ápr. 20. 
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Kormányhivatal 
honlapja: 2012. ápr. 20. 
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Gandhi Gimnázium  
Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság 
7629 Pécs,  
Komjáth Aladár u. 5. 

Gandhi Gimnázium  
és Kollégium  
7629 Pécs,  
Komjáth Aladár u. 5. 
 
Lf:  
A Gandhi Gimnázium  
és Kollégium tevékenysé-
gének tervezése, szerve-
zése, vezetése, irányítása 
és ellenőrzése a hatályos 
jogszabályoknak megfele-
lően. 

Egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai  
gyakorlat. 
 

ÁEI: 2012. augusztus 15.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 2017. július 31. 
napjáig szól. 
Mt. szerinti foglalkoztatás.  
Pbhi: NKI honlapján  
történő közzétételtől  
(2012. V. 9.) számított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát köve-
tő legfeljebb 45 nap. 
Munkabér, juttatás: 
a munkaszerződésben a 
felek által meghatározott, 
figyelemmel a közoktatás-
ról szóló 1993. évi  
LXXIX. törvény 122. §  
(1) bekezdésére. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr. (intézmény vezetésére 
vonatkozó, szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, külö-
nös figyelemmel  
a hátrányos helyzetű  
gyermekek nevelésére, 
oktatására és felzárkóztatá-
sára vonatkozó elképzelé-
sekre), om.,  
pedagógus-szakvizsga  
másolat, b., nyilatkozat: 
hozzájárulás a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez és harmadik 
személlyel történő  
közléséhez.  
A pályázat benyújtásának 
helye és módja: postai úton 
a Gandhi Gimnázium KH 
NP KFT ügyvezetőjének  
(7629 Pécs, Komjáth  
Aladár u. 5.), zárt boríték-
ban „Pályázat a Gandhi 
Gimnázium és Kollégium 
magasabb vezetői/igazgatói 
beosztásának ellátására” 
megjelöléssel egy eredeti  
és kettő másolati példány-
ban, valamint  
elektronikus úton  
a gandhiig@ indamail.hu 
címre, 
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f.: Virág Bertalan, Gandhi 
Gimnázium Közhasznú 
Nonprofit KFT  
ügyvezetőjénél,  
tel.: (72) 239-655. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: NKI inter-
netes oldal,  
Pécs város hivatalos hon-
lapja(www.pecs.hu),  
Gandhi Gimnázium és Kol-
légium hivatalos honlapja 
(www.gandhi.dravanet.hu) 

 
Egyéb vezető 

 
A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Dusnok Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
6353 Dusnok, 
István király u. 9. 

Dusnok-Fajsz Társult 
Általános Művelődési 
Központ 
6353 Dusnok, 
Köztársaság u. 20–22. 

főiskola, pedagógus v., 
legalább öt év szakmai 
tapasztalat, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
pedagógus-szakvizsga, 
közoktatás-vezető szak-
vizsga, 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny: 
oktatási intézményben 
szerzett legalább öt év 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. szept.1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott  
időre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 14. 
Pehi: 2012. júl. 15. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om., pedagógus-szakvizsga 
és közoktatás-vezetői  
szakvizsga meglétét igazoló 
om., b., szakmai és vezetői 
tapasztalatot igazoló okirat-
ok másolata, szakmai élet-
rajz, vpr., a pályázó nyilat-
kozata, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhetik pályázata  
tartalmát. 
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen: Palo-
tai Péter polgármesternek, 
vagy postai úton, az adatbá-
zisban szereplő azonosító 
számmal: (51/2012.), vala-
mint a munkakör megjelö-
lésével: „intézményvezető” 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Dusnok Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
6353 Dusnok, 
István király u. 9. 
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Szentgotthárd Város  
és Térsége Többcélú  
Kistérségi Társulás 
9970 Szentgotthárd, 
Széll K. tér 11. 
 

Szentgotthárd  
és Kistérsége Oktatási 
Intézmény 
9970 Szentgotthárd, 
Széll K. tér 1. 
 
Lf: 
Az intézmény egyszemé-
lyi felelős irányítójaként 
ellátja az általános és 
szakmai vezetői feladato-
kat. 

Egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy., 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
magyar állampolgárság, 
vagy külön jogszabály 
szerint jog a szabad 
mozgáshoz és tartózko-
dáshoz, ill. bevándorlási 
vagy letelepedési  
engedély, 
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. júl. 16.
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 15-ig, határozott  
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő  
közzétételtől számított  
30 nap. 
Pehi: a véleményezési 
határidő lejártát követő  
30. napot követő első kis-
térségi társulási  
tanácsi ülés. 
A Társulási Tanács fenn-
tartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései  
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr., amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő  
és a fenntartói stratégiai 
célok megvalósulását célzó 
fejlesztési elképzeléseket, 
om., b., szgy. igazolása, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással  
összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, nyilatkozata  
a pályázat nyílt  
vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: Szentgotthárd Város  
és Térsége Többcélú  
Kistérségi Társulás, 
Huszár Gábor elnök, 
9970 Szentgotthárd, 
Széll K. tér 11., 
f: dr. Gábor László  
irodavezető 
tel.: (94) 553-021.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 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 Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint 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 MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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 kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás


