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JOGSZABÁLYOK

A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdé-
sében foglalt feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(7) Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. §
(9) bekezdése alapján a kötelezõ és a kötelezõen válasz-
tandó érettségi vizsgatárgynak megfelelõ tantárgyból
mentesítették a középiskolában az értékelés, minõsítés
alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelezõ
és a kötelezõen választandó érettségi vizsgatárgynak
megfelelõ tantárgyból középiskolában mentesítették az
érdemjegyekkel és osztályzatokkal történõ értékelés, mi-
nõsítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó
egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi
vizsgát. A vizsgázó részére – amennyiben a tanuló tudá-
sának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során
is engedélyezett volt – engedélyezni kell az írásbeli be-
számoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló
írásbeli beszámolóval történõ felváltását, és biztosítani
kell a hosszabb felkészülési idõt.”

2. §

(1) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Elõrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony
fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkezõ számára
az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követel-
mények teljesítését követõen a középiskolai tanulmá-
nyok teljes befejezését megelõzõ elsõ vagy második tan-
év május–júniusi vizsgaidõszakában letett érettségi vizs-
ga, amelyre a 12. § (1) bekezdésében meghatározott ide-
gen nyelvekbõl, továbbá informatikából kerülhet sor.
Elõrehozott érettségi vizsga továbbá a 12. § (15)–(16) be-
kezdésben meghatározott vizsga.”

(2) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Szintemelõ érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból
a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának
az emelt szintû érettségi vizsgán elsõ alkalommal történõ
megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a
középiskolai tanulmányok teljes befejezése elõtt szint-
emelõ érettségi vizsgát a 12. § (1) bekezdésében megha-
tározott idegen nyelvekbõl, továbbá informatikából lehet
tenni kizárólag a helyi tantervben a jelentkezõ számára az
adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmé-
nyek teljesítését követõen a középiskolai tanulmányok
teljes befejezését megelõzõ tanév május–júniusi vizsga-
idõszakában.”

3. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az
érettségi bizonyítvány megszerzése elõtt abból a vizsga-
tárgyból – idegen nyelv esetében angol, német, francia,
olasz, orosz, spanyol, japán, kínai, latin nyelvekbõl, továb-
bá a magyarországi nemzetiségek nyelvei (a továbbiak-
ban: nemzetiségi nyelvek) közül magyarországi középis-
kolában oktatott nyelvekbõl – tehetõ, amelynek a helyi
tantervben meghatározott követelményeit az érettségi
vizsgára jelentkezõ teljesítette, tudását osztályzattal érté-
kelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az érettségi
bizonyítvány megszerzése, továbbá a tanulói jogviszony
megszûnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgy-
ból – idegen nyelv esetén angol, német, francia, olasz,
orosz, spanyol, japán, kínai, latin nyelvekbõl, továbbá a
nemzetiségi nyelvek közül magyarországi középiskolában
oktatott nyelvekbõl – tehetõ érettségi vizsga.”

(2) Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A sikertelen elõrehozott érettségi vizsgát vagy a kö-
zépiskolai tanulmányok teljes befejezését megelõzõen tett
szintemelõ érettségi vizsgát követõen az adott vizsgatárgy-
ból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi
vizsga vizsgaidõszakára vonatkozóan lehet jelentkezni.
A tanulói jogviszony megszûnése után rendes, kiegészítõ,
szintemelõ, ismétlõ érettségi vizsgára, a rendes, kiegészítõ,
szintemelõ, ismétlõ érettségi vizsgát követõen pótló vizsgá-
ra, a rendes, a pótló érettségi vizsgát követõen javítóvizsgá-
ra az eltelt idõtõl függetlenül jelentkezni lehet. Az érettségi
vizsgát mindig az adott vizsgaidõszakban érvényes vizsga-
követelmények szerint kell letenni.”

(3) Az R. 12. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatal-
mazott útján kell benyújtani. Elõrehozott érettségi vizsgá-
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ra történõ jelentkezéskor, amennyiben a tanuló nem abban
a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel
tanulói jogviszonyban áll, be kell mutatnia annak igazolá-
sát, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben meghatáro-
zott követelményeit a vizsgára jelentkezõ teljesítette, tudá-
sát osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni
is tudja. Az igazolást annak a középiskolának az igazgató-
ja állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
A kiegészítõ és az ismétlõ, valamint a tanulói jogviszony
megszûnése után a szintemelõ vizsgára történõ jelentke-
zéskor be kell mutatni az érettségi bizonyítványt, tanúsít-
ványt. A tanulói jogviszony megszûnése után – a jelentke-
zési lap benyújtásakor – a jelentkezõnek igazolnia kell a
személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia a középis-
kolai bizonyítványát és az iskola vagy annak jogutódja ál-
tal az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó
mentesítésrõl szóló igazolást. A pótló-, javítóvizsgára, va-
lamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelõ
vizsgára történõ jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csa-
tolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az eset-
ben, ha az érettségi vizsga az Nkt. 94. § (4) bekezdés
p) pontja alapján kiadott kormányrendeletben foglaltak
szerint nem ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a
vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény, az emelt szintû
vizsgák, valamint a kormányhivatalnál történõ jelentkezés
esetén a Hivatal számlájára befizetett térítési díj, tandíj,
vizsgáztatási díj befizetését igazoló okiratot vagy annak
másolatát.”

(4) Az R. 12. § (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz postai
úton tértivevényes küldeményben is be lehet nyújtani.
A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezés-
nek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyaror-
szági értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési lap-
hoz a mellékleteket – a személyi igazolvány kivételével –
másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a
jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhí-
vásának kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül a
hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a je-
lentkezés érvénytelen.”

(5) Az R. 12. § (15)–(16) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(15) A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját
elõrehozott érettségi vizsgára kell változtatni bármely
érettségi vizsgatárgy esetében, ha rendes érettségi vizsgára
jelentkezett, azonban a középiskola utolsó évfolyamán
nem tudta befejezni a tanulmányait.

(16) Elõrehozott érettségi vizsgára kormányhivatalnál
jelentkezhet bármely érettségi vizsgatárgyból a május–jú-
niusi vizsgaidõszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a
kérelem benyújtásának idõpontjában külföldi vagy külföl-
di rendszerû középiskola utolsó évfolyamán folytatja ta-
nulmányait. A vizsgára bocsátáskor nem kell vizsgálni az

(1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, azon-
ban a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak
a középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkal-
mazható.”

4. §

Az R. 41. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalék-
ban és osztályzatban történõ kifejezésével minõsíteni kell.
A teljesítmény százalékban történõ kifejezésekor a számí-
tást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, ti-
zedesjegy nem állapítható meg. Ha a vizsgatárgy vizsgája
több vizsgarészbõl áll, a vizsgázónak minden vizsgarész-
bõl legalább tizenkettõ százalékot kell teljesítenie ahhoz,
hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján
a (3)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább
elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintû matematika
vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli telje-
sítménye elérte a tizenkettõ százalékot, de nem érte el a hu-
szonöt százalékot, a vizsgatárgy részletes követelményei-
ben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Több vizs-
garész esetén az egyes vizsgarészeken elérhetõ pontszámot
az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelménye határoz-
za meg. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, tel-
jesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelõen kell minõ-
síteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizs-
gát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési
szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pont-
számok összegét a szóbeli vizsgán elérhetõ pontszám két-
szeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga
százalékos minõsítését. A vizsgázónak ebben az esetben
mindkét szóbeli vizsgáján legalább tizenkettõ százalékot
kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített
százalékérték alapján a (3)–(4) bekezdésben meghatározot-
tak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

(3) Középszintû érettségi vizsga esetén az elérhetõ
pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban tör-
ténõ kifejezése a következõ:

a) 80–100% elérése esetén jeles (5),
b) 60–79% elérése esetén jó (4),
c) 40–59% elérése esetén közepes (3),
d) 25–39% elérése esetén elégséges (2),
e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).
(4) Emelt szintû érettségi vizsga esetén az elérhetõ

pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban tör-
ténõ kifejezése a következõ:

a) 60–100% elérése esetén jeles (5),
b) 47–59% elérése esetén jó (4),
c) 33–46% elérése esetén közepes (3),
d) 25–32% elérése esetén elégséges (2),
e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).”
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5. §

Az R. 60/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015.
tanév október–novemberi vizsgaidõszakban lehet utoljára
érettségi vizsgát tenni. A pszichológia vizsgatárgyból a
2014/2015. tanév május–júniusi vizsgaidõszakában lehet
elõször választható közismereti vizsgatárgyként érettségi
vizsgát tenni.

(5) A vizsgaszabályzat 2. számú melléklet ELSÕ RÉSZ
cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYI ÉS
A VIZSGA FORMÁI alcímet követõ táblázatának Vá-
lasztható közismereti vizsgatárgyak 23. Utazás és turiz-
mus vizsgatárgyából csak a kötelezõen választott vizsga-
tárgyon felüli, hatodik vizsgatárgyként lehet érettségi
vizsgát tenni a 2013/2014. tanév május–júniusi vizsgaidõ-
szaktól.

(6) A 2013/2014. tanév május–júniusi érettségi vizsga-
idõszaktól a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzeti-
ségi nyelvnek megfelelõ idegen nyelv vizsgatárgyból je-
lentkeznek érettségi vizsgára. A középszintû szóbeli érett-
ségi vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára – a
31. § (1) bekezdés a) pontja szerint – készített tételsorba az
intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi
nyelvoktatás részét képezõ nemzetiségi ismereteiket is be
kell építeni.”

6. §

Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §

Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. §

Az R. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. §

Az R.
a) 1. §-ában „a közoktatásról szóló törvény 9. §-ának

(1) bekezdése” szövegrész helyébe „a nemzeti közneve-
lésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 6. §-a”,

b) 2. §-ában a „nemzeti, etnikai kisebbségeket” szöveg-
rész helyébe a „nemzetiségeket”,

c) 6. § (4) bekezdés b) és e) pontjában, 17. § (1) bekez-
désében, 53. §-át megelõzõ alcímben, 53. § (1)–(2) bekez-
désében, (7)–(9) bekezdésében, valamint 54. § (1)–(3) be-
kezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész he-
lyébe a „nemzetiségi”,

d) 6. § (6) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, vala-
mint 17/A. § (2) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész
helyébe „köznevelési”,

e) a 11. § (2) bekezdés b) pontjában „a rendes, az elõre-
hozott, a kiegészítõ” szövegrész helyébe „a rendes, a ki-
egészítõ”,

f) 11. § (4) bekezdésében, a 12. § (6) és (10) bekezdésé-
ben, 53. § (2) bekezdésében, valamint 55. §-ában a „nem-
zeti, etnikai kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi nyelven”,

g) 11. § (7) bekezdésében „a közoktatásról szóló tör-
vény 88. § (12) bekezdése alapján illetékes kisebbségi ön-
kormányzatnak (a továbbiakban: illetékes kisebbségi ön-
kormányzat)” szövegrész helyébe „az intézmény székhe-
lye szerint illetékes – fenntartótól függõen települési, vagy
területi – nemzetiségi önkormányzatnak és az országos
nemzetiségi önkormányzatnak",

h) 12. § (6) bekezdésében a „közoktatásról szóló tör-
vény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározott jogával”
szövegrész helyébe a „6. § (7) bekezdésében meghatáro-
zott jogával”,

i) 12. § (7) bekezdésében „a közoktatásról szóló tör-
vény 115–116. §-ában” szövegrész helyébe „az Nkt. 94. §
(4) bekezdés p) pontja alapján kiadott kormányrendelet-
ben”,

j) 12. § (9)–(10) bekezdésében, 20. § (7) bekezdésében,
valamint 37. § (1) és (3) bekezdésében a „közoktatásról szóló
törvény 30. §-ának (9)” szövegrész helyébe a „6. § (7)”,

k) 12. § (9) bekezdésében „a közoktatásról szóló tör-
vény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a)” szövegrész helyébe
„az Nkt. 4. § 23.”,

l) 13. § (3) bekezdésében „a közoktatásról szóló tör-
vény 17. §-ának (1)–(3) bekezdésében” szövegrész helyé-
be „az Nkt. 3. mellékletében”,

m) 45. § (4) bekezdésében, valamint az 53. § (9) bekez-
désében a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész he-
lyébe a „nemzetiségi”,

n) 45. § (5) bekezdésében a „közoktatási törvény
30. §-ában” szövegrész helyébe a „6. § (7) bekezdésében”,

o) 48. § (1) bekezdésében a „közoktatásról szóló tör-
vény 114. § (1) bekezdése b) pontjának hetedik gondolat-
jelében” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban”,

p) 51. § (3) bekezdés b) pontjában „a közoktatásról
szóló törvény 2. számú mellékletének 3. pontjában” szö-
vegrész helyébe „az Nkt. 41. § (5) bekezdésében”,

q) 54. § (5) bekezdésében a „közoktatási törvény
30. §-ában megfogalmazott jogával élve” szövegrész
helyébe a „6. § (7) bekezdésében megfogalmazott jogá-
val élve”,
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r) 57. § (1) bekezdésében „a közoktatásról szóló tör-
vény 95. §-a (7) bekezdésének a) pontjában és (8) bekez-
désében,” szövegrész helyébe „az Nkt. 78. § (1) bekezdés
b) pontjában”,

s) 57. § (3) bekezdés a) pontjában „a közoktatásról
szóló törvény 104. § (1) bekezdésében” szövegrész helyé-
be „az Nkt. 86. § (1) bekezdés b) pontjában”,

t) 59. § (1) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény
84. §-ának (5)” szövegrész helyébe „az Nkt. 38. § (7)”,

u) 59. § (3) bekezdésében „a közoktatásról szóló tör-
vény 84. §-ának (5) bekezdése alapján három munkanapon
belül” szövegrész helyébe „az Nkt. 38. § (7) bekezdése
alapján”
szöveg lép.

10. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a, 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése,
6. §-a, 11. § d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 7. §-a, 8. §-a és 11. § a)–b) pontja 2015.
január 1-jén lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti az R.
a) 6. § (9) bekezdés b) pontja és (10) bekezdése,

b) 7. § (1)–(4) és (6)–(9) bekezdése, valamint 8. §-a,

c) 7. § (5) bekezdése,
d) 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ cím AZ

ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖ-
VETELMÉNYEI címet követõ vizsgatárgyak közül

da) az ÁBRÁZOLÓ ÉS MÛVÉSZETI GEOMETRIA
ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉ-
NYEI cím és az azt követõ szöveg,

db) a MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI
VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím és az
azt követõ szöveg,

dc) a HANGTANI ÉS AKUSZTIKAI ALAPISMERE-
TEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETEL-
MÉNYEI cím és az azt követõ szöveg,

dd) a HANGKULTÚRAÉRETTSÉGI VIZSGA ÁL-
TALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
cím és az azt követõ szöveg, valamint

de) a NEMZETISÉGI NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI (Nyelvoktató oktatá-
si forma) és az azt követõ szöveg.

12. §

Ez a rendelet 2015. január 2-án veszti hatályát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszint emelt szint

Kötelezõ
vizsgatárgyak

1. Magyar nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Nemzetiségi nyelv
és irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Matematika írásbeli – írásbeli szóbeli

5. Élõ idegen nyelv

vagy

Latin nyelv

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli
1. olvasott szöveg
értése
2. nyelvhelyesség
3. hallott szöveg
értése
4. íráskészség
írásbeli

szóbeli

szóbeli

Választható

közismereti

vizsgatárgyak

1. Élõ idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli

1. olvasott szöveg
értése

2. nyelvhelyesség

3. hallott szöveg
értése

4. íráskészség

szóbeli

2. Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Ének-zene írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Rajz és vizuális kultúra írásbeli gyakorlati gyakorlati szóbeli

8. Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli

9. Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli

10. Filozófia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Hittan – szóbeli írásbeli szóbeli

12. Természettudomány írásbeli szóbeli – –

13. Latin nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

14. Emberismeret és etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. Társadalomismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

16. Ember- és
társadalomismeret, etika

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Dráma írásbeli szóbeli,

gyakorlati

írásbeli szóbeli,

gyakorlati
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1. melléklet a 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklet ELSÕ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI
alcímet követõ táblázat helyébe a következõ táblázat lép:



A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszint emelt szint

Választható

közismereti

vizsgatárgyak

18. Mozgóképkultúra
és médiaismeret

írásbeli, gyakorlati – írásbeli, gyakorlati szóbeli

19. Nemzetiségi
(kisebbségi) népismeret

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Célnyelvi civilizáció – szóbeli írásbeli szóbeli

21. Belügyi rendészeti
ismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

22. Katonai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

23. Utazás és turizmus gyakorlati szóbeli – –

24. Gazdasági ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

25. Judaisztika – szóbeli – –

26. Bibliaismeret
– Hit Gyülekezete

– szóbeli írásbeli szóbeli

27. Mûvészettörténet írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

28. Népmûvészet – szóbeli – szóbeli

Választható
szakmai
elõkészítõ
vizsgatárgyak

1. Egészségügyi
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Szociális
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Oktatási alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Mûvelõdési és
kommunikációs
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Gépészeti alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Elektronikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Informatikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

8. Vegyipari alapismeretek írásbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati

9. Építészeti és építési
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

10. Könnyûipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Faipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

12. Nyomdaipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

13. a) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel)

b) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedéstechnika)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

14. Környezetvédelmi-
vízgazdálkodási
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
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A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszint emelt szint

Választható
szakmai
elõkészítõ
vizsgatárgyak

15. a) Közgazdasági
alapismeretek (üzleti
gazdaságtan)

b) Közgazdasági
alapismeretek (elméleti
gazdaságtan)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

16. Ügyviteli
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Kereskedelmi és
marketing alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

18. Vendéglátás-
idegenforgalom
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

19. Rendészeti
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Mezõgazdasági
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

21. Élelmiszeripari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
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2. melléklet a 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklet ELSÕ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI
alcímet követõ táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Kötelezõ
vizsgatárgyak

1. Magyar nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Nemzetiségi nyelv és
irodalom

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Matematika írásbeli – írásbeli szóbeli

5. Élõ idegen nyelv

vagy

Latin nyelv

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

1. olvasott szöveg
értése

2. nyelvhelyesség

3. hallott szöveg
értése

4. íráskészség

írásbeli

szóbeli

szóbeli

Választható

közismereti

vizsgatárgyak

1. Élõ idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli

1. olvasott szöveg
értése

2. nyelvhelyesség

3. hallott szöveg
értése

4. íráskészség

szóbeli

2. Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Ének-zene írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Rajz és vizuális kultúra írásbeli gyakorlati gyakorlati szóbeli

8. Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli

9. Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli

10. Filozófia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Hittan – szóbeli írásbeli szóbeli

12. Természettudomány írásbeli szóbeli – –

13. Latin nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

14. Emberismeret és etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. Társadalomismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

16. Ember- és
társadalomismeret, etika

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Dráma írásbeli szóbeli,

gyakorlati

írásbeli szóbeli,

gyakorlati
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A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Választható

közismereti

vizsgatárgyak

18. Mozgóképkultúra
és médiaismeret

írásbeli, gyakorlati – írásbeli, gyakorlati szóbeli

19. Nemzetiségi
(kisebbségi) népismeret

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Célnyelvi civilizáció – szóbeli írásbeli szóbeli

21. Belügyi rendészeti
ismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

22. Katonai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

23. Utazás és turizmus gyakorlati szóbeli – –

24. Gazdasági ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

25. Judaisztika – szóbeli – –

26. Bibliaismeret
– Hit Gyülekezete

– szóbeli írásbeli szóbeli

27. Mûvészettörténet írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

28. Népmûvészet – szóbeli – szóbeli

29. Pszichológia írásbeli szóbeli – –

Választható szakmai
elõkészítõ
vizsgatárgyak

1. Egészségügyi
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Szociális alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Oktatási alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Mûvelõdési és
kommunikációs
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Gépészeti alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Elektronikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Informatikai
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

8. Vegyipari alapismeretek írásbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati

9. Építészeti és építési
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

10. Könnyûipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Faipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

12. Nyomdaipari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

13. a) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel)

b) Közlekedési
alapismeretek
(közlekedéstechnika)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli
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A vizsgatárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Választható szakmai
elõkészítõ
vizsgatárgyak

14. Környezetvédelmi-
vízgazdálkodási
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. a) Közgazdasági
alapismeretek (üzleti
gazdaságtan)

b) Közgazdasági
alapismeretek (elméleti
gazdaságtan)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

16. Ügyviteli
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Kereskedelmi és
marketing alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

18. Vendéglátás-
idegenforgalom
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

19. Rendészeti
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Mezõgazdasági
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

21. Élelmiszeripari
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
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3. melléklet a 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ cím a következõ alcímmel egészül ki:
„PSZICHOLÓGIA

ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A vizsga formája
Középszinten: írásbeli és szóbeli.
A pszichológia érettségi vizsga célja
A középszintû pszichológia érettségi vizsga a pszichológiai jelenségekkel kapcsolatos ismereteket méri, valamint

az alapvetõ ismereteken túl legfõképpen annak megállapítására irányul, hogy a vizsgázók a pszichológiai ismereteket
hogyan képesek felhasználni a körülöttük lévõ világ megértésében. A pszichológia oktatás célja, hogy olyan ismere-
tekhez juttassa a vizsgázókat, amelyek segítik õket a társas világban való jobb eligazodásban, hozzásegíti õket önma-
guk és mások reakcióinak jobb megértéséhez. A pszichológia tudományos módszereinek bemutatásával segít a laikus
tévhitek felülvizsgálatában, a kritikus szemlélet kialakulásában. Ezen kompetenciák meglétét a vizsgázó az érettségi
feladatok megoldása során is bizonyítja.

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
– elsajátította-e a tartalmi követelményekben meghatározott alapismereteket;
– tudja-e helyesen használni az alapvetõ pszichológiai fogalmakat, tisztában van-e a tanult pszichológiai alapfogal-

mak jelentéstartalmával, képes-e ismereteit világos nyelvi formában elõadni;
– tud-e szemléletes példákat, analógiákat említeni saját mindennapi tapasztalatait, irodalmi és filmélményeit alapul

véve, és tudja-e ezeket összekapcsolni a tudomány által rendszerezett ismeretekkel;
– tisztában van-e a pszichológia alapvetõ bizonyítási eljárásaival és a pszichológia szemléletmódjának fõ vonásaival;
– képes-e kritikusan viszonyulni a pszichológiai tartalmú információkhoz, tisztában van-e a tudományos bizonyítás

alapvetõ kritériumaival;
– képes-e a pszichológiai ismereteit összekapcsolni az egészséges életvezetés szempontjaival;
– képes-e az emberek és csoportok viselkedésének okait, az emberek közti kommunikáció és érintkezés jellemzõit a

pszichológiai ismeretek összefüggéseiben szemlélni;
– ismeri-e a pszichológia lehetséges alkalmazási területeit és a pszichológia mindennapi életben való felhasználásá-

nak lehetõségeit.
Tartalmi követelmények
KÖZÉPSZINT

Témakörök Követelmények

A pszichológia mint tudomány A pszichológia fogalma, tárgya, módszerei, helye a tudományok rendszerében.

A pszichológia fõ nézõpontjai, alap- és alkalmazott tudományterületei, vizsgálati
módszerei.

Általános pszichológia

A lelki mûködés általános
törvényszerûségei

A megismerési folyamat jellemzõi, az észlelés, figyelem, tanulás és emlékezet jelensége.

Különbözõ tanulási formák, a tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezõk és a különbözõ
tanulási módszerek. A tanulást befolyásoló képességek (intelligencia, kreativitás).

Az aktivációs szint, éberség, alvás, módosult tudatállapotok jellemzõi.

A motiváció típusai, mûködése és szerepe a viselkedésszabályozásban.

Érzelmek kialakulása, fajtái, az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása. Az aktiváció,
érzelem, motiváció kapcsolata.

Szociálpszichológiai ismeretek

A társas kapcsolatok alakulása A csoportalakulás és a csoport mûködésével kapcsolatos jelenségek: csoportnyomás,
normaalakulás, engedelmesség, tömegjelenségek, teljesítmény csoportban.

A segítõ viselkedés alakulása és a segítõ magatartást befolyásoló tényezõk.

Az attitûd fogalma, attitûdök szerepe a viselkedésszabályozásban, nézetek alakulása és a
meggyõzés hatékonyságát befolyásoló tényezõk.

A társas megismerés jellemzõi, sztereotípia, elõítélet és ezek gyakorlati tanulságai.

A személyközi viszonyok alakulása: vonzalom, barátság, szerelem.
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Témakörök Követelmények

Kommunikáció A kommunikációs folyamat összetevõi, a hatékony kommunikáció feltételei, a
kommunikációs zavarok okai.

A verbális és nonverbális közléssel kapcsolatos ismeretek, a verbális és nonverbális
közlés viszonya.

Fejlõdéspszichológia

Családi szocializáció A családi szocializáció fogalma, jellemzõi. Az anya-gyermek kapcsolat jelentõsége a
személyiségfejlõdésben, kötõdés. A családi mûködés lehetséges nehézségei és zavarai
(veszteségek, válás).

A személyiségfejlõdést elõsegítõ tényezõk és a különbözõ nevelési stílusok hatása a
személyiség alakulására. A személyiség és a környezet egymásra hatásának
összefüggései.

A személyiség fejlõdésének állomásai és ezek jellemzõi.

Személyiség-lélektani ismeretek

Személyiség felfogás,
személyiségjellemzõk

A személyiséggel kapcsolatos különbözõ megközelítésmódok és kiemelten egy választott
személyiségelmélet megközelítésmódjának bemutatása.

A személyiség megismerésének lehetõségei és korlátai, a környezet és az öröklõdés
szerepe a személyiség alakulásában.

Az énkép, önértékelés kialakulásában szerepet játszó tényezõk, az énkép jelentõsége a
teljesítményben és a társas kapcsolatok alakulásában.

A pszichés problémák, függõségek és krízishelyzetek kiváltó okai. A testi betegségek
hátterében meghúzódó pszichés okok.

Nehéz élethelyzetekkel való megküzdés, stressz, depresszió kezelése. A lelki egészség
megõrzése, a boldogság lehetséges forrásai.

Az alkalmazott pszichológia területei

Pszichológia a mindennapi élet területén A pszichológia alkalmazott területei a mindennapi életben és az életvezetés,
iskolapszichológia, tanácsadás, pszichoterápia, sport, reklám stb. területén.

A média (pl. tévé, internet) szerepe a mindennapi életben, az internetes világ
pszichológiai hatásai, a médiafogyasztás jellemzõi, életkori tényezõk a média üzeneteinek
megértésében.

Kompetenciák

Források használata és értékelése

Az értelmezés képessége

Megfigyelés képessége

Rugalmas gondolkodás

Kritikai értékelés képessége

Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztõ
információ-forrásokban.

Szépirodalmi mûvek és mûalkotások lélektani tartalmának meglátása.

Pszichológiai alapfogalmak felismerése és alkalmazása írásos és verbális formában mind
befogadó, mind közlõként.

Ismeretek élethelyzetekre történõ alkalmazása.

Fogalmak összefüggéseinek meglátása, életbõl vett példákon való bemutatása.

A tanult pszichológiai jelenségek felismerése valós élethelyzetekben.

Nyitottság az emberi megnyilvánulások megértésére, elfogadására.

Önálló kérdésfelvetés, véleményalkotás képessége.

Gondolatokról, ismeretekrõl, véleményekrõl személyes állásfoglalás kialakítása.
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A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetésérõl és alkalmazásáról

A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdé-
sében foglalt feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – ki-
terjed

a) a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (a továbbiakban: nemzeti köznevelésrõl szóló tör-
vény) 7. § (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában foglalt isko-
lákra (a továbbiakban: iskola),

b) a tanulókra,
c) a pedagógusokra,
d) a szülõkre, valamint a tanuló törvényes képviseletét

ellátó más személyekre (a továbbiakban: szülõk).
(2) Az e rendelet mellékleteként kiadott Nemzeti alap-

tanterv (a továbbiakban: Nat) rendelkezései a nevelõ-okta-
tó munkának a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 5. §
(1) bekezdés b)–c) pontja szerinti szakaszaira vonatkozó-
an határozzák meg az érvényes értékeket, mûveltségképet,
tudás- és tanulásértelmezést.

(3) A Nat a kerettantervek – az iskolák helyi tantervé-
nek elkészítéséhez a szakmai tartalom kereteit kijelölve,
biztosítva –

a) az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak
elvi, tartalmi és szemléleti alapjait,

b) a közvetítendõ mûveltség fõ területeit és tartalma-
it,

c) a nevelõ-oktató munka nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt szakasza-
inak, valamint a sajátos nevelési igényû tanulók fejlesztési
feladatait
határozza meg, megteremtve ezáltal a köznevelés tartalmi
egységét.

2. §

A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési fel-
adatok és mûveltségi tartalmak érvényesülését a tartalmi
szabályozás következõ szintjét jelentõ, a pedagógiai mun-
ka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan készült keret-
tantervek biztosítják.

2. A Nemzeti alaptanterv
és mûveltségi területeinek felépítése

3. §

(1) Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai fo-
lyamat, amelyben a Nat mûveltségi területenként határoz-
za meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát.

(2) A fejlesztési feladatok és közmûveltségi tartalmak
az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak.

(3) Az alsó tagozat elsõ két évében a tartalmi szabályo-
zás lehetõvé teszi, ösztönzi az ebben az életkorban a tanu-
lók között tapasztalható különösen jelentõs egyéni fejlõ-
désbeli különbségek pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat
harmadik–negyedik évfolyamán erõteljesebbé – a negye-
dik évfolyam végére már meghatározóvá – válnak az isko-
lai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-ta-
nulási folyamatok. A Nat feladataiból, céljaiból következõ
motiválás és a tanulásszervezés folyamata a Nat fejlesztési
feladataiban is kifejezõdõ elvárásokra összpontosít.

(4) A felsõ tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata el-
sõsorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredmé-
nyességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-
együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
A felsõ tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó neve-
lés-oktatás alapvetõ feladata – a változó és egyre összetet-
tebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megala-
pozott kompetenciák továbbfejlesztése, bõvítése, az életen
át tartó tanulás és fejlõdés megalapozása, valamint az,
hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientá-
cióra.

(5) A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó
nevelés-oktatás feladata az iskolai alapmûveltség árnyalá-
sa és megszilárdítása, melynek során már megjelennek
a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói
szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szak-
képesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák.

(6) A szakiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai
alapmûveltség megerõsítése mellett a gazdaság, a szak-
képzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szak-
képesítésre és segíti a társadalmi különbségekbõl adódó
hátrányok leküzdését a Nat szakiskolai feladatokra vonat-
kozó fejlesztési feladatainak teljesítésével, az egyedi fog-
lalkozást igénylõ egyedi szükségletekhez igazodó tanulás-
szervezési módszerekkel.

(7) A Köznevelési hídprogramokban a tanuló részére
szervezett nevelés-oktatás során az alapmûveltség elsajátí-
tása, elmélyítése folyik, amely a valós élethelyzetekhez és
a személyes élményekhez kapcsolódó tanulás, továbbá
a tanulóhoz igazodó egyéni pedagógiai gyakorlat és a ta-
nulóra szabott egyéni fejlõdési terv és az ahhoz igazodó ér-
tékelés alapján történik. Ennek során megjelennek a pálya-
választáshoz, továbbtanuláshoz, szakképzés elõkésztésé-
hez szükséges kompetenciák. A Köznevelési hídprogra-
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mokban résztvevõ iskola az oktatásért felelõs miniszter ál-
tal kiadott nevelési-oktatási programot alkalmazza a helyi
tanterve elkészítéséhez. A nevelési-oktatási program a Nat
alapfokú nevelés-oktatás szakasza ötödik–nyolcadik évfo-
lyamára meghatározott fejlesztési feladatokra, kompeten-
ciákra és követelményekre épül.

(8) A Nat-ban megjelenített mûveltségi területi köve-
telmények azonos elvek szerint épülnek fel, az Alapelvek,
célok címû, a Fejlesztési feladatok címû, továbbá a (3) be-
kezdésben meghatározott nevelési-oktatási szakaszoknak
megfelelõ közmûveltségi tartalmak címû fejezetekre tago-
lódnak.

4. §

A Nat
a) a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a Nat fel-

adatait és értékeit,
b) az iskolai nevelés-oktatás egyes sajátos tartalmi, pe-

dagógiai feladataira, valamint az iskola és más nevelé-
si-oktatási intézmények közötti, az érintett tanulók fejlesz-
tését támogató pedagógiai tevékenységek egymásra épülé-
sére vonatkozó elveket,

c) a kulcskompetenciákat,
d) az iskolai nevelés-oktatás Nat-ban meghatározott sza-

kaszaiban a egyes mûveltségi területek százalékos arányát,
e) a mûveltségi területek tartalmát

határozza meg.

3. A kerettantervek elkészítésére, kiadására
és alkalmazására vonatkozó szabályok

5. §

(1) A kerettantervek
a) a nevelés-oktatás céljait,
b) a tantárgyi rendszert,
c) az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát,
d) a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követel-

ményeit,
e) a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejleszté-

sének feladatait,
f) a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kö-

telezõ, továbbá az ajánlott idõkeretet
az egyes iskolatípusok és nevelési-oktatási szakaszok

szerint határozzák meg.
(2) A kerettantervek
a) értékrendszere tükrözi a Nat-ban meghatározott kö-

zös értékeket,
b) biztosítják az adott pedagógiai szakaszt lezáró vizs-

gák követelményeire való felkészítést, felkészülést,

c) azonosítható – koherens és indokolt – szaktudomá-
nyi és tantárgy-pedagógiai tudományos világképet, mû-
veltségképet közvetítenek,

d) segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet
igénylõ gyermekekkel való foglalkozást,

e) kijelölik mind a kiemelt, mind az egyes mûveltségi
területekhez rendelt fejlesztési feladatokat,

f) továbbfejleszthetõk, adaptálhatók.
(3) A szakképzõ iskolák közismereti és szakképzési ke-

rettanterveit úgy kell elkészíteni, hogy együttesen alkal-
mazva biztosítsák az iskolai nevelés-oktatás Nat-ban meg-
határozott pedagógiai tartalmának feldolgozását.

(4) A hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziu-
mok a középiskolai nevelés-oktatás tekintetében az Ember
és társadalom, az Ember és természet mûveltségi területre
vonatkozó fejlesztési feladatokat és közmûveltségi tartal-
makat a helyi tantervük elkészítéséhez alkalmazott hat
vagy nyolc évfolyamos kerettanterv alapján hat vagy
nyolc évfolyamra elrendezve szervezik meg. A hat és
nyolc évfolyamos gimnáziumok részére készülõ kerettan-
tervek a fejlesztési feladatokat és közmûveltségi tartalma-
kat a Nat középiskolai pedagógiai munka nevelési-oktatási
szakaszára vonatkozó négy éves ütemezéstõl eltérõen hat,
vagy nyolc évfolyamra szétosztva is meghatározhatják.

4. Nevelési-oktatási program

6. §

(1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás meg-
tervezését-megszervezését segítõ, a Nat-ban és egy adott
kerettantervben kitûzött nevelési-oktatási célok elérését,
tartalmi elemek feldolgozását lehetõvé tévõ, egy adott pe-
dagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemû rend-
szer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy
több mûveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra ter-
jed ki.

(2) A nevelési-oktatási program részei:
a) a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rend-

szer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásának he-
lyét és módját kifejtõ dokumentum, mely összefoglalja, el-
méletileg megalapozza azokat a pedagógiai elveket, ame-
lyeken a program alapul;

b) a tanulási-tanítási program, amely olyan pedagógiai
terv, amely a koncepció szellemében kifejti a rendszer cél-
ját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat idõkere-
teit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható
szervezési módokat, utal továbbá az értékelés módjára és
eszközeire;

c) a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási
programot alkotó elemek részletes kifejtése;

d) eszközök, amelyek információhordozók és feladat-
hordozók és lehetõvé teszik a tervezett tevékenységek
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megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tar-
talmilag is – összehangoltan, támogatják a kitûzött célok
elérését;

e) az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az
a)–d) pontokban leírtakhoz, elõsegítik a tanulói teljesítmé-
nyek, a tanulói fejlõdés ellenõrzését és értékelését, az elért
tudásszint mérését;

f) célzottan fejlesztett továbbképzési programok, ame-
lyek során felkészítik a pedagógusokat a konkrét program
alkalmazására;

g) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program
karbantartása.

(3) Nevelési-oktatási programok az alapfokú és közép-
fokú oktatás bármely területén, bármely pedagógiai sza-
kaszban használhatók.

(4) Az oktatásért felelõs miniszter egyes, különösen
kiemelt figyelmet igénylõ tanulócsoportok neveléséhez-
oktatásához – különösen Hídprogramok, sajátos nevelési
igényû tanulók, nemzetiséghez tartozó tanulók – nevelé-
si-oktatási programokat ad ki.

(5) Ha a nevelési-oktatási programot nem az oktatásért
felelõs miniszter adja ki, a program engedélyezését az ok-
tatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörében eljá-
ró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalához be-
nyújtott kérelemben lehet kezdeményezni.

(6) Az oktatásért felelõs miniszter által kiadott nevelé-
si-oktatási programot az oktatásért felelõs miniszter az ál-
tala vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

5. A tanórai foglalkozások
iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések

7. §

(1) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 27. § (1) be-
kezdés szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetõk a
hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérõ mó-
don, így különösen projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi
foglalkozás, könyvtári foglalkozás, mûvészeti elõadáshoz
vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is,
amennyiben biztosított az elõírt tananyag átadása, a köve-
telmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanu-
lói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések meg-
tartása.

(2) Ha az iskolai nevelés-oktatást összevont osztályban
szervezik meg, a tanórai foglalkozásokat az osztatlan ne-
velés-oktatás sajátosságainak figyelembevételével, a kö-
zös és az osztott órák arányát meghatározva kell beépíteni
a helyi tantervbe.

(3) Ha az iskola emelt szintû oktatást szervez, az emelt
szintû oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsopor-
tokban

a) idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és iroda-
lom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén leg-
alább heti öt,

b) minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy
tanórai foglalkozást kell biztosítani.
(4) Ha az iskola emelt szintû oktatást szervez, az emelt

szintû oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsopor-
tokban több tantárgy együttesét érintõ komplex emelt szin-
tû oktatás esetén legalább egy érintett tantárgyra vonatko-
zóan, legalább a 11–12. évfolyamon a (3) bekezdés szerin-
ti követelményeket kell érvényesíteni.

6. A tanulók heti és napi
terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések

8. §

(1) A tanuló kötelezõ és választható tanítási óráinak
száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – egy taní-
tási napon nem lehet több

a) hat tanítási óránál az elsõ–harmadik évfolyamon,
b) hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon,
c) hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon,
d) nyolc tanítási óránál a kilencedik–tizenkettedik év-

folyamon.
(2) Két tanítási nyelvû iskolai oktatásban, továbbá ha

az iskolában nemzetiségi nevelés-oktatás folyik, az (1) be-
kezdésben meghatározott tanítási órák száma eggyel meg-
növelhetõ.

(3) A tanuló kötelezõ és választható tanítási óráinak
összege – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – egy ta-
nítási héten a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 6. mel-
léklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatáro-
zott idõkeretet

a) az elsõ–negyedik évfolyamon legfeljebb kettõ,
b) az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három,
c) a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy,
d) két tanítási nyelvû iskolai oktatásban, továbbá ha az

iskolában nemzetiségi nevelés-oktatás folyik,
da) az elsõ–nyolcadik évfolyamon legfeljebb négy,
db) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb öt

tanítási órával haladhatja meg.

9. §

(1) A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével össze-
függésben meghatározottak alkalmazásakor figyelmen kí-
vül kell hagyni

a) az egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgy,
b) a tanuló heti kötelezõ tanóráinak száma és az osztá-

lyok engedélyezett heti idõkerete különbözete terhére meg-
szervezett egyéb foglalkozások,
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c) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 7. § (6) be-
kezdése szerinti sportiskolában a mindennapos testnevelé-
si órákat meghaladó többlet testnevelési óra, valamint
a mindennapos testnevelés keretében szervezett iskolai
sportköri foglalkozások,

d) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 27. § (5)–(8) be-
kezdése alapján szervezett foglalkozások,

e) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 6. melléklet
E oszlopában foglaltak alapján szervezett egészségügyi és pe-
dagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás

óraszámait.
(2) Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév

rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában
vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a mû-
vészeti és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhetõ.

7. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2013/2014. tanévben az
iskolai nevelés-oktatás elsõ, ötödik és kilencedik évfolya-
mán, ezt követõen minden tanévben felmenõ rendszerben
kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és
alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
2017. augusztus 31-én hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez
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Az emberi erõforrások minisztere
3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete

a 2012/2013. tanév rendjérõl

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
94. § (1) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnök-
séget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekinte-
tében a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetértés-
ben a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiak-

ban együtt: középiskola; a továbbiakban az ab) és ac) pont
alattiak együtt: középfokú iskola),

ad) az alapfokú mûvészeti iskolákra [a továbbiakban az
aa)–ad) pont alattiak együtt: iskola],

ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,
af) a kollégiumokra,
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az a) pont

alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokra;
d) a megyei intézményfenntartó központokra;
e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
f) a pedagógusokra;
g) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre

és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
h) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továb-

biakban együtt: szülõ).

2. A tanév, a tanítási év

2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tan-
év, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a
2012/2013. tanévben a tanítási év elsõ tanítási napja 2012.
szeptember 3. (hétfõ) és utolsó tanítási napja 2013. jú-
nius 14. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rende-
let másképp nem rendelkezik – száznyolcvankettõ nap.

A nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középis-
kolában és szakiskolában a tanítási napok száma száz-
nyolcvanegy nap.

(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó ta-
nítási nap

a) középfokú iskolákban – a b)–c) pontban meghatáro-
zott kivétellel – 2013. május 2.,

b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévõ szakkö-
zépiskolákban 2013. május 24., a Honvédelmi Miniszté-
rium fenntartásában lévõ szakképzõ iskolában 2013. má-
jus 31.,

c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és
fél éves képzésben tanulók részére 2013. január 11.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minõsítésének,
a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az is-
kola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesõ ta-
nítási napokat a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésrõl szóló tör-
vény) 30. §-ában meghatározottak szerint nem tudja teljes
egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondosko-
dik az elmaradt tananyag 2013/2014. tanítási évben tör-
ténõ feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követõen az iskola – amennyi-
ben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szüksé-
ges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai
célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ az iskola igazgatójá-
hoz benyújtott kérelemében kezdeményezheti.

3. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskolákban és a felnõttokta-
tásban a tanítási év elsõ és utolsó napját – a tanítási év elsõ
és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a
szakképzõ iskola elsõ szakképzési évfolyamán február el-
sõ hetében is megkezdhetõ. A tanítási év elsõ és utolsó
napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a taní-
tási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleljen.

(3) A tanítási év elsõ féléve 2013. január 11-ig tart. Az
iskolák 2013. január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú
tanuló esetén a szülõket az elsõ félévben elért tanulmá-
nyi eredményekrõl. Az (1)–(2) bekezdésben meghatáro-
zott esetben az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja
meg. Az értesítést ettõl a naptól számított öt munkanapon
belül kell megküldeni.

(4) Az elsõ és a második félév (a tanítási év utolsó nap-
ja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak ne-
velõtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgála-
tát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet
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tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az
intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben,
a tanítás nélküli munkanapok

4. §

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelõtes-
tület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai
célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munka-
rendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában
hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat
fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról
a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diák-
önkormányzat jogosult dönteni.

5. §

(1) Az õszi szünet 2012. október 29-tõl november 4-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 27. (szom-
bat), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 5. (hétfõ).

(2) A téli szünet 2012. december 27-tõl 2013. ja-
nuár 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2012.
december 21. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap
2013. január 3. (csütörtök).

(3) A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap március 27. (szer-
da), a szünet utáni elsõ tanítási nap április 3. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett – a tanítási év kezdõ és befejezõ napjának
változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat a ta-
nulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdõ és befejezõ
napját módosíthatja, ha – a köznevelésrõl szóló törvény
30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásá-
val – a heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a
szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevõ iskolák az
(1)–(3) bekezdésben meghatározott idõpontoktól eltérhet-
nek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a
tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indo-
kolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek nap-
jain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A fel-
ügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondos-
kodhat.

(7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen
elrendelt munkanap áthelyezést – a köznevelésrõl szóló

törvény 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-okta-
tási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

6. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépis-
kolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben
foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú mûvészeti iskolákban a tanítási év utol-
só három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga idõpont-
ját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai
és a Köznevelési Hídprogramba történõ

felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
a 2012/2013. tanévben

7. §

A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba tör-
ténõ felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. mel-
léklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

8. §

(1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi ver-
senyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: EMMI)
hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás
nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a
tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi
versenyre, továbbá diákolimpiára történõ felkészítést ak-
kor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, is-
kolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az isko-
lai diákönkormányzat egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az
(1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az
általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhí-
vásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hi-
vatalos Értesítõben történõ megjelentetésérõl 2012. no-
vember 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívás-
nak a kormányzati honlapon való közzétételérõl.

2302 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 14. szám



14. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2303

7. Országos mérés, értékelés,
hatósági ellenõrzés elrendelése

9. §

(1) A köznevelésrõl szóló törvény 80. § (1) bekezdése
alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés
keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a
matematikai alapkészségek fejlõdését a hatodik, a nyolca-
dik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterje-
dõen. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az
alapkészségek és -képességek mérésére alkalmas teszt-
anyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szaba-
don felhasználhatók és az eredmények az interneten hoz-
záférhetõ szoftver alkalmazásával értékelhetõk.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a
matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mé-
rõeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre
kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika
tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az
(1) bekezdésben meghatározott mérést az adott kisebbség
nyelvén bonyolítják le.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, érté-
keléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2013. má-
jus 29-én. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesíte-
nek, további kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett ne-
velési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2012. no-
vember 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.

(4) A Hivatal 2014. február 28-ig országos, intézményi
és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi
az intézményi szintû elemzéseket az intézmények veze-
tõinek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket
a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosság-
ra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az
EMMI-nek, amely azt 2014. április 30-ig a kormányzati
honlapon nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szük-
ségleteibõl fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatá-
sa érdekében az általános iskolák 2012. október 12-ig fel-
mérik azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél az
óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapaszta-

latok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosab-
ban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztály-
tanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ pedagógiai te-
vékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdés-
vizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2012. októ-
ber 27-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik
a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdés-
ben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasz-
tott tanulókkal 2012. december 7-ig kell elvégezniük.

(6) A köznevelésrõl szóló törvény 80. § (1) bekezdése
alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés
keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-
oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. kö-
zött kell megszervezniük a korábbi években rendelkezé-
sükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszerta-
ni anyagok alapján.

(7) 2013. március 1. és 2013. május 31. között hatósági
ellenõrzés keretében kell

a) ellenõrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi do-
kumentumok alapján a középszintû és az emelt szintû
érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját,

b) megvizsgálni a 2012. január 1-jétõl a megyei intéz-
ményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási
intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az
intézmények jogszerû mûködésének feltételeit. A vizsgá-
latot a Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok
folytatják le az országos szakértõi névjegyzéken szereplõ
szakértõk bevonásával. Az ellenõrzésrõl készített jelentést
a Hivatal 2013. június 30-ig megküldi az oktatásért felelõs
miniszter részére.

8. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. §

Ez a rendelet 2014. június 1-jén hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere



1. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A 2012. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga
Középszintû írásbeli érettségi

vizsga
Idõpont

1. nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi
nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

október 12., 8.00

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

október 15., 8.00

3. egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági
alapismeretek (elméleti gazdaságtan),
kereskedelmi és marketing alapismeretek,
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika),
közlekedési alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel), mezõgazdasági
alapismeretek, oktatási alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

rajz és vizuális kultúra,
szakmai elõkészítõ tárgyak

október 15., 14.00

4. matematika matematika október 16., 8.00

5. földrajz földrajz október 16., 14.00

6. történelem történelem október 17., 8.00

7. latin nyelv latin nyelv, héber nyelv október 17., 14.00

8. angol nyelv angol nyelv október 18., 8.00

9. filozófia október 18., 14.00

10. informatika informatika október 19., 8.00

11. orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári
nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv,
újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv,
ukrán nyelv

orosz nyelv, egyéb nyelvek október 19., 14.00

12. német nyelv német nyelv október 24., 8.00

13. mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma

október 24., 14.00

14. olasz nyelv olasz nyelv október 25., 8.00

15. kémia, gazdasági ismeretek, belügyi rendészeti
ismeretek

kémia, egyéb központi
követelményekre épülõ vagy
egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

október 25., 14.00

16. spanyol nyelv spanyol nyelv október 26., 8.00

17. biológia; társadalomismeret biológia október 26., 14.00

18. francia nyelv francia nyelv október 29., 8.00

19. fizika fizika, mûvészeti tárgyak,
ének-zene

október 29., 14.00
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2. A 2012. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga Középszintû szóbeli érettségi vizsga Idõpont

1. szóbeli vizsgák – november 7–13.

2. – szóbeli vizsgák november 22–30.

3. A 2013. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga Középszintû érettségi írásbeli vizsga Idõpont

1. nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv május 3., 8.00

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen
nyelv

május 6., 8.00

3. matematika matematika május 7., 8.00

4. történelem történelem május 8., 8.00

5. angol nyelv angol nyelv május 9., 8.00

6. német nyelv német nyelv május 10., 8.00

7. informatika – május 13., 8.00

8. latin nyelv latin nyelv, héber nyelv május 13., 14.00

9. biológia biológia május 14., 8.00

10. társadalomismeret – május 14., 14.00

11. kémia kémia május 15., 8.00

12. földrajz földrajz május 15., 14.00

13. fizika fizika május 16., 8.00

14. – rajz és vizuális kultúra május 16., 14.00

15. spanyol nyelv spanyol nyelv május 17., 8.00

16. – informatika május 21., 8.00

17. belügyi rendészeti ismeretek mûvészeti tárgyak, ének-zene, belügyi rendészeti
ismeretek

május 21., 14.00

18. francia nyelv francia nyelv május 22., 8.00

19. – filozófia május 22., 14.00

20. egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek,
gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan), kereskedelmi és marketing
alapismeretek, közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel), mezõgazdasági
alapismeretek, oktatási alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

szakmai elõkészítõ tárgyak május 23., 8.00

21. olasz nyelv olasz nyelv május 24., 8.00

22. – mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május 24., 14.00

14. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2305



A B C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga Középszintû érettségi írásbeli vizsga Idõpont

23. orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv,
horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög
nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv

orosz nyelv, egyéb nyelvek május 27., 8.00

24. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek egyéb központi követelményekre épülõ és
egyedileg akkreditált vizsgatárgyak

május 27., 14.0

4. A 2013. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga Középszintû szóbeli érettségi vizsga Idõpont

1. szóbeli vizsgák – június 6–13.

2. – szóbeli vizsgák június 17–28.

II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok
1.A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakor-

lati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–4. és a 6. pontban megha-
tározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2012. október 8–9–10–11–12. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2013. február 4–5–6–7–8. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. február–március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2013. május 13–14–15–16–17. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2013. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. május–június

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesíté-
sek szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2013. január 17. és június 10.

3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli: 2012. szeptember 28.10.00
szóbeli és gyakorlati: 2012. október 10–13.

b) írásbeli: 2013. január 2. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2013. január 14–18.

c) írásbeli: 2013. május 28.
szóbeli és gyakorlati: 2013. június 10–21.

4. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmé-
nyek vizsgarendjét.

5. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakké-
pesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a
szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.

6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége
2013. május 30-án is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizs-
gát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai
nem teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének
szükségességérõl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szakképesí-
tésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
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2. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

I. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Dráma
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Horvát nyelv és irodalom
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Román nyelv és irodalom
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Történelem

II. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
Roma/cigány népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Horvát népismeret
Görög nyelv és irodalom
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
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Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv és irodalom
Román népismeret
Szerb nyelv és irodalom
Szerb népismeret
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv és irodalom
Szlovén népismeret

Mûvészeti Tanulmányi Versenyek
Az alapfokú mûvészeti iskolák tanulói részére
XII. Országos Klarinétverseny
XII. Országos Oboa- és Fagottverseny
XIII. Országos Zongoraverseny
XI. Országos Kürtverseny
VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny
X. Országos Orgonaverseny
XII. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny
IX. Országos „Bartók Béla” Hegedû – duó Verseny
IV. Országos Fotó-videó Verseny
V. Országos Grafikai Verseny
IV. Országos Kerámia- és Tûzzománckészítõ Verseny
V. Országos Néptáncverseny (csoportos)
A mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
XI. Országos Kürtverseny
XI. Országos Harsona- és Tubaverseny
VIII. Országos Énekkari Verseny
IX. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
XI. Országos Orgonaverseny
XIII. Országos Richter János Klarinétverseny és V. Országos Szaxofonverseny
VII. Országos Gitárverseny
II. Országos Jazz-zenei Verseny
XI. Országos Trombita- és Ütõhangszeres Verseny
V. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
XXII. Országos Rajzverseny
XVI. Országos Népmûvészeti Verseny
XVI. Országos Mintázásverseny

III. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei
Hallássérült tanulók XXVII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Hallássérültek XXXI. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVIII. országos kom-

plex tanulmányi versenye
XXIX. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó álta-

lános iskolák diákjai számára
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
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3. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történõ felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2012/2013. tanévben

A B

Határidõk Feladatok

1. 2012. 09. 14. Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint
a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába
történõ jelentkezésrõl.

2. 2012. 09. 28. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi
területeinek meghatározási formáját.

3. 2012. 10. 15. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák
tanulmányi területeik belsõ kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik
a Felvételi Központnak.

4. 2012. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk
rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az
általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.

5. 2012. 11. 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervezõ középfokú intézmények jegyzékét.

6. 2012. 12. 10. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervezõ – a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjára történõ pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

7. 2012. 12. 12. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ pályázatok
benyújtása.

8. 2012. 12. 14. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik a Hivatalnak
– a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra
jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

9. 2013. 01. 18. Az általános felvételi eljárás kezdete.

10. 2013. 01. 18. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezõkkel.

11. 2013. 01. 18., 14.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

12. 2013. 01. 19., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk számára az érintett középfokú
intézményekben.

13. 2013. 01. 24., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni.

14. 2013. 01. 25. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezõ, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

15. 2013. 01. 31. A megyei kormányhivatal, a fõvárosban a fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ
felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.

16. 2013. 02. 01. Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.

17. 2013. 02. 07. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményérõl a tanulókat.
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A B

Határidõk Feladatok

18. 2013. 02. 07. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevõ
intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás egyidejû elõzetes
értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Arany János Programirodájának bevonásával
– értesítik az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.

19. 2013. 02. 15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ
jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói
adatlapot a Felvételi Központnak.)

20. 2013. 02. 18.–03. 08. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

21. 2012. 03. 13. A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

22. 2013. 03. 18–19. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

23. 2013. 03. 20. Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

24. 2013. 03. 25. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

25. 2013. 04. 04. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.

26. 2013. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a
biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

27. 2013. 04. 19. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket,
kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi
azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

28. 2013. 04. 25. A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést
a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.

29. 2013. 05. 02–15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetõ
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

30. 2013. 05. 02.–08. 30. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

31. 2013. 05. 15. A 2013. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekrõl.

32. 2013. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

33. 2013. 06. 20. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint
illetékes fõvárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú
iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett,
és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A kormányhivatal
kijelöl legalább egy, a megye területén mûködõ Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevõ
köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

34. 2013. 06. 26–28. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.

35. 2013. 07. 30.–08. 02. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.

36. 2013. 08. 05–23. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
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Az emberi erõforrások miniszterének
5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelete

a minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek körének
meghatározásáról

Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és
sa já tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról szóló 2008. évi
XCIX. tör vény 47. § (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi -
nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41. § j) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1. §

A nem ze ti elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sí tett
szer ve ze tek kö rét elõ adó-mû vé sze ti ágak, va la mint fenn -

tar tói szer ke zet sze rin ti bon tás ban az 1. mel lék let tar tal -
maz za.

2. §

A ki emelt elõ adó- mû vé sze ti szer ve zet nek mi nõ sí tett
szer ve ze tek kö rét elõ adó-mû vé sze ti ágak, va la mint fenn -
tar tói szer ke zet sze rin ti bon tás ban a 2. mel lék let tar tal -
maz za.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Ba log Zol tán s. k.,
em ber i erõ for rá sok mi nisz te re

1. mel lék let az 5/2012. (VI. 15.) EMMI ren de let hez

1. Nem ze ti mi nõ sí té sû szín ház mû vé sze ti szer ve zet:
1.1 Ál la mi fenn tar tá sú szer ve zet:

MACIVA Ma gyar Cir kusz és Va ri e té Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház (Bu da pest)
Nem ze ti Szín ház Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Non pro fit Zrt. (Bu da pest),

1.2 A Ma gyar Ál lam mal köz szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött szer ve zet:
Bu da pes ti Ope rett szín ház (Bu da pest)
Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
Gyõ ri Nem ze ti Szín ház (Gyõr)
Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Pé csi Nem ze ti Szín ház Non pro fit Kft. (Pécs)
Sze ge di Nem ze ti Szín ház (Sze ged)

2. Nem ze ti mi nõ sí té sû tánc mû vé sze ti szer ve zet:
2.1 Ál la mi fenn tar tá sú szer ve zet

Ha gyo má nyok Ház a – Ma gyar Ál la mi Né pi Együt tes (Bu da pest)
Nem ze ti Tánc szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)

2.2 A Ma gyar Ál lam mal köz szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött szer ve zet
Gyõ ri Ba lett (Gyõr)

3. Nem ze ti mi nõ sí té sû ze ne mû vé sze ti szer ve zet:
3.1 Ál la mi fenn tar tá sú szer ve zet

Ma gyar Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar, Ének kar és Kot ta tár Non pro fit Kft. (Bu da pest)
3.2 A Ma gyar Ál lam mal köz szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött szer ve zet:

Gyõ ri Fil har mo ni kus Ze ne kar (Gyõr)
Ko dály Fil har mó nia Deb re cen – Ko dály Fil har mo ni ku sok (Deb re cen)
Ko dály Fil har mó nia Deb re cen – Ko dály Kó rus (Deb re cen)
Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
Mis kol ci Szim fo ni kus Ze ne kar (Mis kolc)
Nyír egy há zi Can te mus Kó rus (Nyír egy há za)
Pan non Fil har mo ni ku sok (Pécs)



Sa va ria Szim fo ni kus Ze ne kar (Szom bat hely)
Sze ge di Szim fo ni kus Ze ne kar (Sze ged)

4. Nem ze ti mi nõ sí té sû tánc- és ze ne mû vé sze ti szer ve zet:
4.1 Ál la mi fenn tar tá sú szer ve zet

Hon véd Együt tes Mû vé sze ti Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Du na Pa lo ta Non pro fit Kft. (Bu da pest)

2. mel lék let az 5/2012. (VI. 15.) EMMI ren de let hez

1. Ki emelt mi nõ sí té sû szín ház mû vé sze ti szer ve zet:
1.1 Ön kor mány za ti fenn tar tá sú ki emelt szer ve zet

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín ház és Kul tu rá lis Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Bar tók Ka ma ra szín ház és Mû vé sze tek Ház a (Du na új vá ros)
Bé kés csa bai Jó kai Szín ház (Bé kés csa ba)
Bé kés csa bai Nap su gár Báb szín ház (Bé kés csa ba)
Bó bi ta Báb szín ház Non pro fit Kft. (Pécs)
Bu da ör si Já ték szín (Bu da örs)
Bu da pest Báb szín ház Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Kft. (Bu da pest)
Cent rál Szín ház Szín ház mû vé sze ti Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
Csi ky Ger gely Szín ház Köz hasz nú Non pro fit Kft. (Ka pos vár)
Gár do nyi Gé za Szín ház (Eger)
Griff Báb szín ház (Za la eger szeg)
Har le kin Báb szín ház (Eger)
He ve si Sán dor Szín ház (Za la eger szeg)
Já szai Ma ri Szín ház, Nép ház (Ta ta bá nya)
Jó zsef At ti la Szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Ka bó ca Báb szín ház és Gyer mek Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Veszp rém)
Ka rint hy és Ka rint hy Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Ka to na Jó zsef Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Ka to na Jó zsef Szín ház (Kecs ke mét)
Ko lib ri Gyer mek- és If jú sá gi Szín ház Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Kö vér Bé la Báb szín ház (Sze ged)
Ma dách Szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Me se bolt Báb szín ház (Szom bat hely)
Mik ro szkóp Szín pad Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Mis kol ci Cso da ma lom Báb szín ház (Mis kolc)
Mó ricz Zsig mond Szín ház (Nyír egy há za)
Ör kény Ist ván Szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Pro Kul túr a Sop ron Non pro fit Kft – Pe tõ fi Szín ház (Sop ron)
Rad nó ti Mik lós Szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Szig li ge ti Szín ház (Szol nok)
Thá lia Szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Ház a Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Új Szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Vas ka kas Báb szín ház (Gyõr)
Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház (Veszp rém)
Víg szín ház Non pro fit Kft. (Bu da pest)
Voj ti na Báb szín ház (Deb re cen)
Vö rös marty Szín ház (Szé kes fe hér vár)
We ö res Sán dor Szín ház Non pro fit Kft. (Szom bat hely)
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2. Kiemelt minõsítésû táncmûvészeti szervezet:
2.1 Önkormányzattal közszolgáltatási szerzõdést kötött kiemelt szervezet

Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest)
Rivalda Stúdió Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)

3. Kiemelt minõsítésû zenemûvészeti szervezet
3.1 Önkormányzati fenntartású kiemelt szervezet

Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar (Budapest)
Óbudai Danubia Zenekar (Budapest)
Szolnoki Szimfonikus Zenekar (Szolnok)
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus (Szolnok)
Zuglói Filharmónia (Budapest)

3.2 Önkormányzattal közszolgáltatási szerzõdést kötött kiemelt szervezet
Budapesti Vonósok (Budapest)
MÁV Szimfonikusok (Budapest)
Mendelssohn Kamarazenekar (Veszprém)
Sysart Orfeo Zenekar (Budapest)
Sysart Purcell Kórus (Budapest)
Szent Efrém Férfikar (Budapest)
Távközlési Zenei Alapítvány – Concerto Zenekar (Budapest)

A belügyminiszter 29/2012. (VI. 8.) BM rendelete
az egyes elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak

mûködésének kiegészítõ támogatásáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § p) 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 egyetér-
tésével – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormány-
zatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelem-
adója fejezet, 13. Egyes elõadó-mûvészeti szervezetek,
könyvtárak mûködésének kiegészítõ támogatása címen tá-
mogatási igényt a költségvetési törvény 6. melléklet 1. He-
lyi önkormányzatokat megilletõ tartalékok cím, 1.1. Ön-
kormányzati fejezeti tartalék alcím, III. d) alpont szerinti
feltételeknek megfelelõ megyei jogú város önkormányzata
(a továbbiakban: önkormányzat) nyújthat be.

2. §

(1) Az önkormányzat a támogatási igényét a helyi ön-
kormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresz-
tül az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltött és kinyomtatott
példányát egy eredeti és egy másolati példányban a Ma-
gyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) önkor-
mányzat székhelye szerint területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be 2012. július 2-ig.
A benyújtási határidõ az informatikai rendszerben ha-
tárnapon éjfélig rögzített támogatási igénynek legkésõbb
az azt követõ munkanapon történõ postára adását jelenti.
A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Az
adatszolgáltatás elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az önkormányzat az igényléshez csatolja az elõ-
adó-mûvészeti szervezet, könyvtár 2011. évi mûködésé-
nek támogatásához a megyei önkormányzat által nyújtott
hozzájárulást igazoló dokumentumot (költségvetési ren-
delet, közgyûlési határozat).

(3) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 7 napos
határidõ kitûzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja
fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a felhívásnak
7 napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen tel-
jesíti a felhívásban foglaltakat, az Igazgatóság a kérelmet
nem továbbítja a miniszternek és errõl értesíti az önkor-
mányzatot és a minisztert.

(4) A felülvizsgálat lezárását követõen a formailag
megfelelõ kérelmek és mellékletük egy eredeti példányát
az Igazgatóság a miniszter részére 2012. július 23-ig to-
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vábbítja. Ha a miniszter a támogatási igények vizsgálata
során további tájékoztatást, illetve dokumentumok meg-
küldését tartja szükségesnek, ezeket a támogatási igény
benyújtója – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

3. §

(1) A támogatás kizárólag az elõadó-mûvészeti szerve-
zetek, könyvtárak mûködési kiadásainak teljesítéséhez
használható fel.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az elõ-
adó-mûvészeti szervezet, könyvtár mûködésének támoga-
tásához a megyei önkormányzat által 2011-ben biztosított
hozzájárulás összegét.

4. §

(1) A miniszter a Támogatásról – a támogatások elbírá-
lására a miniszter által felkért tagokból létrehozott bizott-
ság javaslata alapján – 2012. augusztus 3-ig dönt.

(2) A támogatási igények elbírálása során a következõ
szempontok kerülnek figyelembevételre:

a) a megyei önkormányzat által 2011-ben az elõadó-
mûvészeti szervezet, könyvtár mûködésének támogatásá-
hoz biztosított hozzájárulás összege;

b) az elõadó-mûvészeti szervezet, könyvtár 2012. évi
mûködéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás aránya.

(3) Az önkormányzatok a miniszter döntésérõl támoga-
tói okiratban értesülnek.

(4) A támogatást a döntést követõen soron kívül, a mi-
niszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben fo-
lyósítja.

5. §

(1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és
felelõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználásának végsõ határideje
2012. december 31. Az e határidõig fel nem használt támo-
gatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról de-
cember 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás ke-
retében és annak rendje szerint köteles elszámolni.

(4) A támogatás felhasználását a miniszter és jogsza-
bályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter



1. melléklet a 29/2012. (VI. 8.) BM rendelethez

IGÉNYLÕLAP
az elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak kiegészítõ támogatásához

Önkormányzat neve

KSH azonosító

Önkormányzat címe

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó telefonszáma

Kapcsolattartó e-mail címe

Az Önkormányzat által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezet/könyvtár adatai

forint

Elõadó-mûvészeti szervezet/könyvtár neve

Központi költségvetési támogatás összege 2011. évben

Megyei önkormányzati hozzájárulás összege 2011. évben

Központi költségvetési támogatás összege 2012. évben

Elõadó-mûvészeti szervezet/könyvtár 2012. évi mûködéséhez
szükséges fenntartói hozzájárulás aránya

Igényelt támogatás összege

Támogatás felhasználásának célja (részletesen kifejtve)

Több fenntartott intézmény esetén új tábla felvehetõ.

Kelt:

P. H.

……………………………………. …………........…………………….
Jegyzõ Polgármester
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HATÁROZAT

A köztársasági elnök 131/2012. (VI. 8.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. § a) pontja alapján – a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára – a Semmelweis Egyetemen dr. Tulassay Tivadar
egyetemi tanárt 2012. május 31-ei hatállyal a rektori megbízás alól felmentem.

Budapest, 2012. május 23.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. május 30.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01779/2012.
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény a vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezõgazdasági, élelmiszer-ipari és környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoportra vonatkozó országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2012. évi kiegészítésérõl

A vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezõgazdasági, élelmiszer-ipari és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra vonatkozó országos
szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2012. évi kiegészítését a melléklet szerint teszem közzé.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet

VM Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéke a mezõgazdasági szakmacsoportban

Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Antal János

Mezõgazdasági
gépész üzemmérnök

Mérnöktanár
(gépész szakon)

Szaktanár

VM DASZK Szakképzõ
Iskola – Apponyi Sándor

Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium,

Lengyel

7184
Lengyel

Petõfi u. 27.
06 (20) 334-8517

antal_janos@
primposta.hu

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító

31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelõ, gépjavító

31 521 20 0010 31 02 Erdészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és munkagépjavító

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító

31 521 01 0001 33 04 Jármûelektromos szerelõ

31 521 19 0010 31 02 Keltetõgép kezelõ

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelõ

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelõ, gépjavító

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelõ

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ

31 521 01 0010 31 03 Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító

33 521 06 0010 33 01 Mezõgazdasági munkagépjavító kovács

31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógépkezelõ

31 521 19 0010 31 08 Mezõgazdasági szárítóüzemi gépkezelõ

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelõ

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelõje
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Augusztin János
Lajos

Okleveles kertészmérnök
Közgazdasági

szakokleveles mérnök
Mezõgazdasági
szaktanácsadó

Közigazgatási szakvizsga

Nyugdíjas

3524
Miskolc

Klapka Gy. u. 22.
06 (70) 636-7658
06 (46) 362-003

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

55 621 01 0010 55 05 Mezõgazdasági menedzserasszisztens

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó

54 621 04 0100 31 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

54 622 01 0100 31 03 Temetõkertész

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Bajúszné
dr. Kabók Katalin

Okleveles
matematika–fizika szakos

középiskolai tanár
Nyugdíjas

6725
Szeged

Láma u. 3.
06 (30) 639-0121
bajuszne.kati@

t-online.hu

55 621 01 0010 55 03 Élelmiszeripari menedzser
2012. május 29.

–
2017. május 28.

Balogh László

Okleveles agrármérnök
Okleveles mezõgazdasági

mérnöktanár
Növényorvosi

okleveles szakmérnök

Határkirendeltség-
vezetõ,
körzeti

növény-egészségügyi
felügyelõ

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Növény-

és Talajvédelmi
Igazgatósága, Kecskemét

6440
Jánoshalma

Kossuth u. 28.
06 (70) 549-7898

baloghla4@freemail.hu

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás
2012. május 29.

–
2017. május 28.

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus

54 621 04 0100 31 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

Bonyhádi Péter Pál

Kertészmérnök
Kertépítõ

és zöldfelületfenntartó
szakmérnök
Okleveles

kertészmérnök (Msc.)

Szakoktató Esély Pedagógiai Központ,
Békéscsaba

5700
Gyula

Vízi u. 15.
06 (20) 828-0517

pbonyhadi@gmail.com

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

54 622 01 0100 31 03 Temetõkertész

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Bozori Ibolya Okleves kertész
üzemmérnök Faiskolai vezetõ Írisz-kert Bt., Szolnok

5008
Szolnok

Alma u. 31.
06 (30) 636-7882
bozori.ibolya@

gmail.com

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0100 21 01 Fûszernövény-termesztõ

54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó

55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Bozori Ibolya Okleveles kertész
üzemmérnök Faiskolai vezetõ Írisz-kert Bt., Szolnok

5008
Szolnok

Alma u. 31.
06 (30) 636-7882
bozori.ibolya@

gmail.com

54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

54 622 01 0100 31 03 Temetõkertész

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó

33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedõ

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Buzás Bálint

Gyümölcs- szõlõtermesztési
szaktechnikus

Kertész üzemmérnök
Áruforgalmi szakos

üzemmérnök
Okleveles áruforgalmi

szaküzemmérnök

Nyugdíjas

5200
Törökszentmiklós
Ady Endre u. 25.
06 (30) 246-6827

buzasbalint@babi2003.
t-online.hu

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Bögréné
Bodrogi Gabriella Okleveles agrármérnök Operatív igazgató

Magyar Juh-
és Kecsketenyésztõ
Szövetség, Budapest

2100
Gödöllõ

Bethlen Gábor u. 42.
06 (30) 212-7675

bogrenegabriella@
majusz.hu

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda

31 621 05 0000 00 00 Méhész

Csermák Péter Okleveles kertészmérnök Nyugdíjas

1163
Budapest

Új Kõbánya u. 15.
06 (30) 480-2353
06 (1) 419-9437

peter111@enternet.hu

31 622 01 0100 21 01 Fûszernövény-termesztõ

2012. május 29.
–

2017. május 28.

55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztõ

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

Dr. Csikai Miklósné
Okleveles kertészmérnök

Okleveles
kertészmérnök-tanár

Nyugdíjas

6600
Szentes

Móra Ferenc u. 3/3.
06 (63) 321-587

csikaimese@gmail.com

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

33 622 01 0100 31 03 Gyümölcstermesztõ

33 622 01 0100 31 04 Kertész és növényvédelmi technikus

33 215 02 0100 31 01 Kerti munkás

33 215 02 0100 31 02 Növényházi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0100 21 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 02 Szõlõtermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Virágbolti eladó

31 622 01 0010 31 04 Virágkötõ

54 621 04 0010 54 01 Zöldségtermesztõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Dr. Folcz Tóbiás

Okleveles erdõmérnök
Okleveles növényvédõ

szakmérnök
Okleveles erdõmérnök-tanár

Közoktatási vezetõ
Egyetemi doktor

Igazgatóhelyettes
NYME Roth Gyula

Gyakorló Szakközépiskola
és Kollégium, Sopron

9400
Sopron

Lánzséri út 8.
06 (30) 227-4514

tobias@roth.nyme.hu

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelõje

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelõje

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

54 525 02 0010 54 01 Erdõgazdasági gépésztechnikus

31 521 04 0000 00 00 Erdõgazdasági gépkezelõ

31 623 01 0100 21 02 Erdõmûvelõ

31 623 01 0100 31 02 Erdõõr

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelõ

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelõgép kezelõje

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

Gajdos István Péter

Okleveles
növénytermesztési

üzemmérnök
Okleveles agrármérnök
Okleveles mérnöktanár

Közoktatási vezetõ
Címzetes fõiskolai docens

Igazgató
Lippai János

Szakközépiskola és
Szakiskola, Nyíregyháza

4432
Nyíregyháza

Szegély u. 62.
06 (30) 683-0373

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezet-gazda

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske)

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés)

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha)

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztõ

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelõállító

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

33 621 02 1000 00 00 Gazda

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és -gondozó

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ

55 621 01 0010 55 05 Mezõgazdasági menedzserasszisztens

33 621 02 0100 21 02 Mezõgazdasági munkás

54 621 02 0010 54 02 Mezõgazdasági technikus

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztõ

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda

55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó

Kovács Ferenc József
Okleveles kertészmérnök

(táj- és kertépítészeti
szakon)

Kertészmérnök-tanár

Hermann Ottó Kertészeti,
Környezetvédelmi és

Vadgazdálkodási Szakképzõ
Iskola, Szombathely

9700
Szombathely
Avar u. 24.

06 (30) 226-4329
koferenc@freemail.hu

54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Kovács Ferenc József
Okleveles kertészmérnök

(táj- és kertépítészeti
szakon)

Kertészmérnök-tanár

Hermann Ottó Kertészeti,
Környezetvédelmi és

Vadgazdálkodási Szakképzõ
Iskola, Szombathely

9700
Szombathely
Avar u. 24.

06 (30) 226-4329
koferenc@freemail.hu

54 622 01 0100 31 03 Temetõkertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

33 622 01 0100 21 02 Szövettenyésztõ

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ

Dr. Kovács László
Miklós

Okleveles pedagógia szakos
általános iskolai tanár

Okleveles külkereskedelmi
közgazdász mérnök
Okleveles fizikus

Közgazdaságtudományi
doktor

Fõosztályvezetõ Magyar Agrárkamara,
Budapest

1025
Budapest

Pusztaszeri út 74.
06 (1) 326-5696

klm@agrarkamara.hu

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

55 621 01 0010 55 05 Mezõgazdasági menedzserasszisztens

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó

Kukri Sándor
Okleveles agrármérnök

Okleveles halászati
szakmérnök

Szakoktató

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sipos Orbán

Szakiskola és Kollégium,
Szolnok

5000
Szolnok

Balassa B. u. 5.
06 (56) 372-424
kukrisandor@

t-online.hu

31 624 01 0001 31 01 Elektromos halászgép kezelõje

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztõ

31 624 01 0100 31 01 Halõr

31 624 01 0100 31 02 Horgásztókezelõ

Kulcsárné
Roth Matthaea Okleveles erdõmérnök Természetvédelmi

osztályvezetõ

Észak-dunántúli
Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Gyõr

9400
Sopron

Hunyadi u. 31.
06 (30) 500-8217

matthaea@freemail.hu

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelõje

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítõgép kezelõje

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédõ

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelõje

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

31 521 04 0000 00 00 Erdõgazdasági gépkezelõ

31 623 01 0100 21 02 Erdõmûvelõ

31 623 01 0100 31 02 Erdõõr

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelõ

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelõgép kezelõje

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

Kurucz Miklós

Okleveles
gyümölcs-szõlõtermesztési

szaktechnikus
Okleveles kertészmérnök

Nyugdíjas

1192
Budapest

Pannónia u. 34.
06 (1) 281-4284

kuruczne@hdsnet.hu

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Lajkó Ákos

Okleveles agrármérnök
(állattenyésztési szakirány)

Mezõgazdasági
vízgazdálkodási szakmérnök

Földügyi
osztályvezetõ

Fejér Megyei
Kormányhivatal

Földhivatala,
Székesfehérvár

8000
Székesfehérvár

Gyümölcs u. 21. 1/1.
06 (30) 240-2831

lajkoakos@t-online.hu

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó

31 641 01 0010 31 01 Inszeminátor (baromfi és kisállat)

31 641 01 0010 31 02 Inszeminátor (juh és kecske)

31 641 01 0010 31 03 Inszeminátor (ló)

31 641 01 0010 31 04 Inszeminátor (sertés)

31 641 01 0010 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha)

31 521 19 0010 31 02 Keltetõgép kezelõ

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelõ

33 621 02 0100 21 02 Mezõgazdasági munkás

Magyar Miklós Okleveles kertészmérnök Nyugdíjas

4440
Tiszavasvári
Kabay J. út 1.

06 (30) 978-1491
magyar.miklos111@

gmail.com

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Dr. Majoros Ferenc

Okleveles mezõgazdasági
gépészmérnök

Okleveles agrár-gépész
gazdasági szakmérnök
Okleveles mérnöktanár

Szakvizsgázott pedagógus
Fakitermelõ

Mérnöktanár,
mûszaki

igazgatóhelyettes

Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola

és Speciális Szakiskola,
Balassagyarmat

2660
Balassagyarmat

Mészáros Lázár út 16.
06 (20) 771-0998

unokam55@gmail.com

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ

54 525 02 0010 54 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

31 521 01 0010 31 03 Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító

31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógépkezelõ

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelõ

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelõje

Mátyás István
Kálmán Okleveles agrármérnök Nyugdíjas

2890
Tata

Vértesszõlõsi út 54.
06 (30) 445-3699

realmatyas@hotmail.hu

31 621 04 0001 31 01 Belovagló
2012. május 29.

–
2017. május 28.

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és -gondozó

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ

Dr. Mentes Katalin
Állatorvosdoktor

Okleveles mérnöktanár
Állatorvos-tanár

Evangélikus
Mezõgazdasági,
Kereskedelmi

és Informatikai Szakképzõ
iskola és Kollégium, Kõszeg

9725
Cák

Fõ u. 61.
06 (20) 824-4328
menteskati60@

freemail.hu

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske)

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés)

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha)

54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztõ technikus

31 641 01 0010 31 01 Inszeminátor (baromfi és kisállat)

31 641 01 0010 31 02 Inszeminátor (juh és kecske)

31 641 01 0010 31 03 Inszeminátor (ló)
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Dr. Mentes Katalin
Állatorvosdoktor

Okleveles mérnöktanár
Állatorvos-tanár

Evangélikus
Mezõgazdasági,
Kereskedelmi

és Informatikai Szakképzõ
iskola és Kollégium, Kõszeg

9725
Cák

Fõ u. 61.
06 (20) 824-4328
menteskati60@

freemail.hu

31 641 01 0010 31 04 Inszeminátor (sertés)

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 641 01 0010 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha)

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ

55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda

Mészárosné Mácsár
Zsuzsanna

Okleveles kertészmérnök
Okleveles mérnöktanár
Közoktatási vezetõ és
pedagógus szakvizsga

Mérnöktanár

VM KASZK Szakképzõ
Iskola – Varga Márton

Kertészeti és Földmérési
Szakközépiskola és

Kollégium, Budapest

2113
Erdõkertes

Cseresznyefa sor 3.
06 (30) 311-1163

zsuzsanna680104@
gmail.com

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0100 21 01 Fûszernövény-termesztõ

54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

54 622 01 0100 31 03 Temetõkertész

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Molnár János

Okleveles agrármérnök
Okleveles mezõgazdasági

számítástechnikai
szakmérnök

Okleveles mérnöktanár
Mezõgazdasági szakos
mérlegképes könyvelõ

Gyakorlati
oktatásvezetõ

Lippai János
Szakközépiskola és

Szakiskola, Nyíregyháza

4432
Nyíregyháza

Kollégium u. 80/B.
06 (30) 864-8749

johnnas@citromail.hu

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske)

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés)

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha)

54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztõ technikus

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

33 621 02 1000 00 00 Gazda

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 621 02 0100 21 02 Mezõgazdasági munkás

54 621 02 0010 54 02 Mezõgazdasági technikus

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztõ

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztõ és növényvédõ technológus

Nagy József
Okleveles mezõgazdasági

kertész üzemmérnök
Mérnöktanár

Mérnöktanár,
tanüzemvezetõ

Lippai János
Szakközépiskola

és Szakiskola, Nyíregyháza

4400
Nyíregyháza

Fészek u. 147.
06 (30) 326-7339

nagyjozsef.h@
gmail.com

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
2012. május 29.

–
2017. május 28.

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Nagy József
Okleveles mezõgazdasági

kertész üzemmérnök
Mérnöktanár

Mérnöktanár,
tanüzemvezetõ

Lippai János
Szakközépiskola

és Szakiskola, Nyíregyháza

4400
Nyíregyháza

Fészek u. 147.
06 (30) 326-7339

nagyjozsef.h@
gmail.com

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó

54 621 04 0100 31 03 Vetõmagtermesztõ

Nagy Olga

Agrármérnök (kertész
szakon)

Okleveles mérnöktanár
(kertész szakon)

Mérlegképes könyvelõ
Szakközgazdász

Szakvizsgázott pedagógus

Szaktanár

Debreceni Egyetem
Balásházy János Gyakorló

Szakközépiskolája
Gimnáziuma és Kollégiuma,

Debrecen

4034
Debrecen

Dézsi András u. 7/A
06 (30) 493-5375
06 (52) 450-237

nolga04@gmail.com

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

54 621 04 0100 31 03 Vetõmagtermesztõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Németh László
Okleveles kertészmérnök

Okleveles
kertészmérnök-tanár

Nyugdíjas

9700
Szombathely

Vízöntõ u. 34.
06 (30) 335-8845

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Dr. Pintér Károly

Okleveles belvízi halászati
mérnök

Állattenyésztési
tudományok doktora

Nyugdíjas

1224
Budapest
VI. u. 10.

06 (30) 961-9023
pinterkaroly49@

t-online.hu

31 624 01 0001 31 01 Elektromos halászgép kezelõje

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztõ

31 624 01 0100 31 01 Halõr

31 624 01 0100 31 02 Horgásztókezelõ

Dr. Rónai Ferenc

Okleveles erdõmérnök
Okleveles vadgazdálkodási

szakmérnök
Okleveles erdõmérnök-tanár

Közoktatási vezetõ
Mezõgazdaságtudományi

doktor

Igazgató
NYME Roth Gyula

Gyakorló Szakközépiskola
és Kollégium, Sopron

9400
Sopron

Erdész u. 4.
06 (30) 959-4139

ronai@roth.nyme.hu

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelõje

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelõje

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

54 525 02 0010 54 01 Erdõgazdasági gépésztechnikus

31 521 04 0000 00 00 Erdõgazdasági gépkezelõ

31 623 01 0100 21 02 Erdõmûvelõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Dr. Rónai Ferenc

Okleveles erdõmérnök
Okleveles vadgazdálkodási

szakmérnök
Okleveles erdõmérnök-tanár

Közoktatási vezetõ
Mezõgazdaságtudományi

doktor

Igazgató
NYME Roth Gyula

Gyakorló Szakközépiskola
és Kollégium, Sopron

9400
Sopron

Erdész u. 4.
06 (30) 959-4139

ronai@roth.nyme.hu

31 623 01 0100 31 02 Erdõõr

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelõ

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelõgép kezelõje

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

Sipos Tibor
Okleveles agrármérnök

Okleveles mezõgazdasági
növényvédelmi szakmérnök

Igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi

Igazgatósága, Nyíregyháza

4600
Kisvárda

Jókai u. 12.
06 (20) 411-0187

sipost@mgszh.gov.hu

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztõ és növényvédõ technológus
2012. május 29.

–
2017. május 28.

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztõ

54 621 04 0100 31 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus

Dr. Somogyvári
Vilmos

Okleveles erdõmérnök
Okleveles mezõgazdasági

vállalatgazdasági
szakmérnök

Mezõgazdaságtudományi
doktor

Nyugdíjas

2100
Gödöllõ

Honvéd u. 19.
06 (30) 833-0463
somogyvari60@

citromail.hu

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

55 850 02 0000 00 00 Erdõgazda

31 623 01 0100 21 02 Erdõmûvelõ

31 623 01 0100 31 02 Erdõõr

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelõ

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

Soós András

Okleveles fizika-technika
szakos általános iskolai

tanár
Vadgazda mérnök

Okleveles agrármérnök
(állattenyésztési szakon)

Erdésztechnikus
Fakitermelõ

Ezüstkalászos gazda

Szaktanár

Marcali Város
Önkormányzat Széchenyi

Zsigmond Szakközép-
és Szakiskola, Somogyzsitfa

8734
Somogyzsitfa

Ady u. 8.
06 (30) 577-2773

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske)

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés)

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha)

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelõje

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

31 623 01 0100 21 02 Erdõmûvelõ

31 623 01 0100 31 02 Erdõõr

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó

33 621 02 0100 21 02 Mezõgazdasági munkás

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Szabó Endre Árpád
Zöldségtermesztési

szaktechnikus
Kertészmérnök

Nyugdíjas

4700
Mátészalka

József A. u. 65.
06 (70) 378-7809

szabobandi@
citromail.hu

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0100 21 01 Fûszernövény-termesztõ

31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztõ

55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

55 621 01 0010 55 05 Mezõgazdasági menedzserasszisztens

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó

33 215 02 0100 33 01 Virágdekoratõr

33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedõ

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ

33 215 02 0000 00 00 Virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

Szabó Imre

Okleveles mezõgazdasági
gépészmérnök

Okleveles mezõgazdasági
energiagazdálkodási

szakmérnök

Energetikus
magántanár

Mûszaki magántanár

7443
Somogyjád
Toldi u. 15.

06 (30) 594-1970
erkado53@freemail.hu

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 01 0001 33 01 Dieseladagoló-javító

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és munkagépjavító

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

31 521 01 0001 33 03 Hidraulika-javító

31 521 01 0001 33 04 Jármûelektromos szerelõ

31 521 19 0010 31 02 Keltetõgép kezelõ

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelõ

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelõ, gépjavító

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelõ

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ

54 525 02 0010 54 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

31 521 01 0010 31 03 Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító

55 621 01 0010 55 06 Mezõgazdasági mûszaki menedzserasszisztens

31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógépkezelõ

31 521 19 0010 31 08 Mezõgazdasági szárítóüzemi gépkezelõ

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelõ

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelõje

Szél István

Okleveles mezõgazdasági
gépészüzemmérnök

Vadgazdálkodási
szakmérnök

Mezõgazdasági
vállalkozó

6097
Kunadacs

Széchenyi u. 25.
06 (70) 453-5056
ispan@t-online.hu

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelõ

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ

33 521 06 0010 33 01 Mezõgazdasági munkagépjavító kovács

31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógépkezelõ

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Szuhai Balázs

Okleveles állattenyésztõ
üzemmérnök

Állattenyésztõ üzemmérnök
mérnök-tanár

Szakoktató,
állattartótelep-vezetõ

VM ASZK Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és

Kollégium, Jánoshalma

6440
Jánoshalma
Béke tér 2.

06 (70) 332-8934
szuhanek001@

freemail.hu

31 621 01 0100 21 01 Állattartó-telepi munkás

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és -gondozó

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és -gondozó

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske)

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés)

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha)

54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztõ technikus

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztõ és baromfitermék-elõállító technológus

31 621 04 0001 31 01 Belovagló

31 521 19 0010 31 01 Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje

31 641 01 0010 31 01 Inszeminátor (baromfi és kisállat)

31 641 01 0010 31 02 Inszeminátor (juh és kecske)

31 641 01 0010 31 03 Inszeminátor (ló)

31 641 01 0010 31 04 Inszeminátor (sertés)

31 641 01 0010 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha)

31 521 19 0010 31 02 Keltetõgép kezelõ

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ

55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda

33 621 02 0100 21 02 Mezõgazdasági munkás

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztõ és sertéstermék-elõállító technológus

Tóth Zsolt

Okleveles erdõmérnök
Okleveles vadgazdálkodási

szakmérnök
MBA szakos menedzser

Vállalkozó

2721
Pilis

Vasvári Pál u. 35.
06 (20) 464-6695

tothzsolt61@
gmail.com

31 623 01 0100 21 01 Erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 521 04 0100 31 01 Erdészeti felkészítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 02 Erdészeti kötélpálya kezelõje

31 521 04 0100 31 03 Erdészeti közelítõgép kezelõje

31 521 04 0100 31 04 Erdészeti rakodógép kezelõje

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

55 850 02 0000 00 00 Erdõgazda

31 521 04 0000 00 00 Erdõgazdasági gépkezelõ

31 623 01 0100 21 02 Erdõmûvelõ

31 623 01 0100 31 02 Erdõõr

31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ

31 623 01 0001 33 01 Lakott-területi fakitermelõ

31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

31 521 04 0100 31 05 Többfunkciós fakitermelõgép kezelõje

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Varga Sándor

Okleveles kertész
üzemmérnök

Okleveles kertépítõ és
zöldfelületfenntartó
szaküzemmérnök

Üzletvezetõ Írisz-kert Bt., Szolnok

5000
Szolnok

Kassai út 32.
06 (30) 636-2117
vandor.garas@

gmail.com

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ

31 622 01 0100 21 01 Fûszernövény-termesztõ

54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó

55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ

54 622 01 0100 33 01 Kertépítõ

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ

54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ

54 622 01 0100 31 03 Temetõkertész

33 215 02 0100 31 01 Virágbolti eladó

33 215 02 0100 33 02 Virágkereskedõ

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ

VM Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéke az élelmiszer-ipari szakmacsoportban

Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Dr. Bikfalvi Istvánné

Okleves vegyészmérnök
Okleveles mérnök-biológus

szakmérnök
Mûszaki doktor (biokémia

szaktudományból)

Nyugdíjas Magyar Ásványvíz
Szövetség és Terméktanács

1112
Budapest

Irhás köz 8.
06 (30) 645-0533
06 (1) 246-7191

bikfalvi@
mail.datanet.hu

54 541 01 0010 54 06 Erjedés- és üdítõitalipari technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó

33 541 02 0100 31 04 Sörgyártó

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó

Börzsey László

Okleveles élelmiszeripari
üzemmérnök (mûszerezés
és automatizálási ágazat)
Okleveles élelmiszeripari

üzemmérnök
(hús-tejipari ágazat)
Vendéglátó eladó

Ügyvezetõ
Shera Bt.

Gyula

5700
Gyula

Virág u. 4.
06 (30) 928-9459

borzsey@t-online.hu

31 541 01 0100 21 01 Baromfi-feldolgozó

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes

54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer-higiénikus

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszer-ipari gépsor- és rendszerüzemeltetõ

33 541 07 0100 21 01 Elsõdleges tejkezelõ

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek gyártója

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítõ

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítõ

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõOKJ száma megnevezése

Dr. Janky Ferenc
Okleveles kertészmérnök

Kertészettudományi doktor
PhD kémiai tudományágban

Egyetemi docens

Budapesti Corvinus
Egyetem Szõlészeti és

Borászati Intézet, Borászati
Tanszék

2462
Martonvásár

Vajda J. u. 29.
06 (22) 460-156

dr.jankyf@gmail.com

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgõgyártó technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 621 01 0000 00 00 Borász

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér)

33 621 01 0001 51 01 Vincellér

Juhász Károlyné

Okleveles élelmiszeripari
szaktechnikus

Okleveles gépész szakos
mûszaki tanár

Nyugdíjas

6724
Szeged

Huszár u. 6.
06 (30) 306-2529

juhasznezsuzsanna@
gmail.com

31 541 01 0100 21 01 Baromfi-feldolgozó

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó

31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes

31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás

33 541 07 0100 21 01 Elsõdleges tejkezelõ

33 541 07 0100 31 01 Friss és tartós tejtermékek gyártója

33 541 04 0100 21 01 Gyorspékségi sütõ és eladó

31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó

54 541 01 0010 54 07 Hús- és baromfiipari technikus

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó

33 541 05 0100 21 01 Mézeskalács-készítõ

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász

33 541 07 0100 31 02 Sajtkészítõ

54 541 01 0010 54 09 Sütõ- és cukrászipari technikus

33 541 04 0100 21 02 Sütõipari munkás

31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítõ

33 541 04 0100 21 03 Száraztésztagyártó

54 541 01 0010 54 11 Tejipari technikus

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó

31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás

Németh Dezsõ

Okleveles mûszaki tanár és
üzemgépész üzemmérnök,

Okleveles pedagógia szakos
bölcsész és tanár

Közoktatási vezetõ

Mûszaki tanár

Ganz-Munkácsy
Szakközépiskola

és Szakiskola
Zalaegerszeg

8945
Bak

Ady út 15/B.
06 (30) 414-6459

ndezso@freemail.hu

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
2012. május 29.

–
2017. május 28.

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász

54 541 01 0010 54 09 Sütõ- és cukrászipari technikus

Dr. Pásti György

Okleveles tartósítóipari
mérnök

Okleveles borászati és
italtechnológus szakmérnök

PhD élelmiszeripari
tudományágban

Egyetemi docens BCE SZBI Borászati
Tanszék

1065
Budapest

Bajcsy-Zsilinszky
út 59.

06 (1) 332-0223
gyorgy.pasti@
uni-corvinus.hu

33 621 01 0000 00 00 Borász

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás

33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér)

33 621 01 0001 51 01 Vincellér

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgõgyártó technikus

Szûcs Sándor

Okleveles tartósítóipari
üzemmérnök

Okleveles tartósítóipari
mérnök

Okleveles tartósítóipari
mérnök-tanár

Mérnök-tanár

KTKT Általános Iskola
és Középiskola

Petõfi Sándor Gimnázium
és Kertészeti

Szakközépiskola, Kiskõrös

6080
Szabadszállás

Felsõérpart u. 1.
06 (30) 537-3310

szucssasa@
tvnetwork.hu

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgõgyártó technikus

2012. május 29.
–

2017. május 28.

33 621 01 0000 00 00 Borász

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó

33 541 02 0100 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó
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VM Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéke a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban

Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Szakképesítés vizsgaelnöki tevékenységre Érvényességi

idõ

OKJ száma megnevezése

Jaczenyik Enikõ Okleveles
környezetmérnök

Gyakorlati
oktatásvezetõ

Gábor Áron
„Mûvészeti Iskola”
Szakközépiskola,

Miskolc

3561
Felsõzsolca

Kõrösi Csoma
Sándor u. 46.

06 (30) 489-0616
j.eniko@freemail.hu

33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó

2012. május 29.
–

2017. május 28.

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédõ

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelõ

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló

54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó

33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyûjtõ és szállító

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelõ

33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó

54 850 01 0010 54 03 Környezetvédelmi berendezés üzemeltetõje

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi méréstechnikus

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintézõ

54 851 01 0100 51 01 Településüzemeltetõ és -fenntartó

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus

Viczián János

Okleveles általános
és mezõgazdasági
vízgazdálkodási

üzemmérnök
Fõiskolai szakmérnök

környezetvédelmi szakon

Egyéni vállalkozó

5600
Békéscsaba
Görbe u. 38.

06 (20) 390-2292
1964jana@gmail.com

31 853 01 0000 00 00 Csatornamû-kezelõ

2012. május 29.
–

2017. május 28.

31 851 01 0000 00 00 Hulladékfelvásárló

33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelõ

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus

31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító

31 853 06 1000 00 00 Vízmûkezelõ

54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus
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A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő 
2012/2013-as tanév őszi országos versenyeinek felhívása 

 
I. 

 
Dr. Szepesi László Emlékverseny 

 
A piliscsabai VM KASZK Szakképző Iskola – Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és VM 

Gyakorlóiskola megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevő intézmények részére meghirdetett Orszá-
gos Szakmai Vetélkedőt. 

A verseny időpontja: 2012. október 17–19. 
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
 
 

II. 
 

Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő 
 
A 2012/2013. tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet a Harruckern János Közoktatási Intézménnyel 

közösen rendezi meg a versenyszabályzatban meghatározott középfokú vadászképzést folytató tanintézmények orszá-
gos versenyét 2012. szeptember 26–28-án. 

A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettől kapják meg. Nevezési 
határidő: 2012. szeptember 15. 

 
 
 

III. 
 

Cukrász hagyományőrző verseny 
 
A 2012/2013. tanévben a Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium (2450 Nagykőrös, 

Ceglédi út 24.) 2012 novemberében rendezi meg a cukrász hagyományőrző versenyt a pék-cukrász, illetve a sütő- és 
cukrászipari technikus szakképzésben részt vevő diákok részére. 

Az iskolák kétfős csapatokkal vehetnek részt a versenyen, amely szóbeli és gyakorlati részből áll.  
Nevezési határidő: 2012. október 30. 
A verseny részleteiről az iskola honlapján (www.toldi-nk.sulinet.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők. 
 
 
 

IV. 
 

Pék hagyományőrző verseny 
 
A 2012/2013. tanévben a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium (1065 

Budapest, Andrássy út 63–65.) 2012 októberében rendezi meg a pék hagyományőrző versenyt a pék, pék-cukrász, 
illetve sütő- és cukrászipari technikus szakképzésben részt vevő diákok részére. 

A verseny részleteiről s rendező iskolában [tel.: 06 (1) 413-3710; 06 (1) 342-7556] tájékozódhatnak az érdeklődők. 
 

dr. Bottlik Gyula s. k., 
főosztályvezető 

Vidékfejlesztési Minisztérium 
Jogi Főosztály 
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Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötele-

zően előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) 
Korm. rendelet tartalmazza. 
 
 
 

A NEMZETKÖZI PETŐ ANDRÁS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. és a NEMZETKÖZI PETŐ ANDRÁS 
KÖZALAPÍTVÁNY, mint fenntartó, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, 
továbbá a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve, valamint a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Neve-
lőintézet Alapító Okiratában és SZMSZ-ében meghatározottak alapján 

 
pályázatot hirdet a 
MOZGÁSSÉRÜLTEK PETŐ ANDRÁS NEVELŐKÉPZŐ ÉS NEVELŐINTÉZETÉBEN 
rektori munkakör betöltésére 

 
A munkakör betöltése határozott időre, 4 éves időtartamra, azaz 2012. október 1-jétől 2016. szeptember 30-áig szól. 
 
A munkakör betöltésének feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények: 
– egyetemi szintű, a főiskolai képzési profiljába illeszkedő szakirányú végzettség, 
– egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadó vagy kutató professzori, ill. tudomá-

nyos főmunkatársi cím, 
– felsőoktatási törvény szerinti tudományos fokozat, 
– kiemelkedő vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeret és legalább 5 éves felsőoktatási vezető tapasztalat, 
– 2 idegen nyelv előadói szintű ismerete. 

 
A rektor feladata a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján a fő-

iskola irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: 
– a Főiskola képzési, tudományos kutatási, programjának innovatív stratégiai kimunkálása, irányítása,  
– az igazgatási és gazdasági tevékenység költséghatékony, bevételnövelő, proaktív szemléletű stratégiai működé-

sének kialakítása, ellátása, működtetése a későbbiekben számonkérhető módon, 
– a felsőfokú képzés, a tudományos kutatási, a főiskola által fenntartott Gyakorló Közoktatási és Egységes Mód-

szertani Intézet, valamint az egyéb szervezeti egységek munkájának összehangolása,  
– a Főiskola minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, működtetése, személyi feltételeinek biztosítása, az elő-

írásoknak megfelelően, 
– a Főiskola hazai és nemzetközi képviseletének ellátása, 
– a humánpolitikai munka irányítása, 
– az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, szervezése, működtetése. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,  
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását, 
– szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetői tevékenységének leírását,  
– hazai és nemzetközi tudományos, ill. szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét, 
– a felsőoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos – későbbiekben számonkérhető – terveit, azok megvalósítá-

sára vonatozó elképzeléseit, 
– minden olyan iratát, melyet a pályázó fontosnak tart. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot, 
– tudományos és szakmai tevékenységek listáját, 
– publikációs jegyzéket, 
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– szakmai és kutatási terveket, 
– végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tu-

dományos tanácsadó vagy kutató professzori, ill. tudományos főmunkatársi kinevezést, az idegennyelv-tudást 
tanúsító okiratok hiteles másolatát, 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 

és a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek, véleményezési 
joggal rendelkezők megismerhetik,  

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(harmadik személlyel történő közléséhez), személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, 

– nyilatkozat arról, hogy pályázatának eredményessége esetén a munkakör betöltésének időpontjától, 2012. októ-
ber 1. napjától munkába áll. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon 

belül. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 15. 
 
A borítékon fel kell tüntetni: „Rektori Pályázat” 
A pályázatot és mellékleteit három példányban kell a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet 

Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályára benyújtani. 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.  
 
A pályázattal kapcsolatos részletes információ dr. Fehér Miklóstól, a Nemzetközi Pető András Közhasznú Non-

profit Kft. ügyvezető igazgatójától kapható. 
 
A konzultáció időpontja: 2012. augusztus 13. [Előzetes időpont-egyeztetés alapján, a 06 (30) 200-5572-es telefon-

számon.] 
 
Az elbírálás eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázót. 
 

 dr. Fehér Miklós s. k. dr. Nagy Zoltán s. k. 
 a Nemzetközi Pető András a Nemzetközi Pető András Közalapítvány 
 Közhasznú Nonprofit Kft. Kuratóriumának elnöke 
 ügyvezető igazgatója 
 

 
 
 

A Pannon Egyetem pályázati felhívásai 
 

I. 
 

A PANNON EGYETEM  
pályázatot hirdet a 
MÉRNÖKI KAR 
Gépészmérnöki Intézetébe 
intézetigazgatói tisztség betöltésére 
 
A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az 

intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez 
tartozó szakok vezetőivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata 
továbbá az intézet fejlesztése, fenntartható személyzeti politika kialakítása, az intézet tudományos potenciáljának 
erősítése, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsolatok ápolása, bővítése. 

 
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minősítéssel, az általa művelt tu-

dományterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintű szakmai-tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi 
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv előadói szintű ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet 
korszerű oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen össz-
hangban az intézet profiljával. 
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A megbízás legkorábban 2012. október 1. napjától legfeljebb öt évre szól. 
 
A pályázat elbírálására legkésőbb 2012. szeptember 30. napjáig kerül sor. 
 
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő megje-

lenéstől számított 40 napon belül. 
 
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósá-

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

 
II. 

 
A PANNON EGYETEM  
pályázatot hirdet a 
MÉRNÖKI KAR 
Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézetébe 
teljes munkaidejű egyetemi docensi munkakör betöltésére 
 
A kinevezendő egyetemi docens feladata a Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézetben fo-

lyó tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységekben való részvétel, új kutatási irányok kezdeményezése és mene-
dzselése. A membrános technológiák környezetvédelmi, biomérnöki és energetikai alkalmazása, továbbfejlesztése, ill. 
új eljárások kidolgozása. Ehhez megfelelő infrastruktúra és szellemi háttér kialakítása. 

Oktatási feladata az Intézet profiljába tartozó szakmai tárgyak, gyakorlatok oktatása, a tananyag folyamatos fejlesz-
tése, valamint oktatóként és témavezetőként aktív részvétel a Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola 
munkájában. 

 
A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, rendelkezzék legalább 10 éves felsőoktatási oktatói 

tapasztalattal, tudományterülettől függően nemzetközi és/vagy hazai tudományos elismertséggel, ipari kapcsolatokkal, 
amellyel támogatja, ill. kiegészíti az Intézet jelenlegi kutatásait. 

Rendelkezzék emellett szakterülete magas szintű, átfogó ismeretével, nemzetközi kapcsolatokkal, továbbá kapcso-
latépítő és -fejlesztő képességekkel. A fentieken túl végezzen kutatás-szervező, pályázati és forrásteremtő tevékenysé-
get. 

 
A kinevezés várhatóan 2013. április 1-jétől határozatlan időtartamra szól. 
 
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. március 31. napjáig kerül sor. 
 
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő megje-

lenéstől számított 40 napon belül. 
 
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósá-

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

III. 
 

A PANNON EGYETEM  
pályázatot hirdet a 
MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 
Antropológia és Etika Tanszékén 
tanszékvezetői tisztség betöltésére 
 
A tanszékvezető feladata: az Antropológia és Etika Tanszék oktató-, kutató-, szervezési és akkreditációs munkáinak 

irányítása, a tanszék hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak szervezése, forrásteremtő és pályázati tevékeny-
ségének koordinálása. 

 
A pályázó rendelkezzék a tanszék multidiszciplináris profiljába illeszkedő képzettséggel, diplomával, PhD-

fokozattal és habilitációval, megfelelő szintű tudományos publikációval, szakmai közéleti és kutatásfejlesztői tevé-
kenységgel, dokumentált nyelvismerettel, legalább tizenöt éves felsőoktatási gyakorlattal, valamint vezetői tapasztala-
tokkal. 

A beadott pályázat tartalmazza a Tanszék működésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, terveket. 
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A tanszékvezetői megbízás 2012. december 1. napjától legfeljebb 5 évre szól. 
 
A pályázat elbírálására legkésőbb 2012. november 30. napjáig kerül sor. 
 
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő megje-

lenéstől számított 40 napon belül. 
 
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósá-

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

Rózsáné dr. Kis Erika s. k., 
igazgató 

Pannon Egyetem 
Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság 

 
 
 
 

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar pályázati felhívásai 
 

I. 
 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA 
pályázatot hirdet a KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉKRE 
egyetemi docensi munkakör betöltésére 

 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 90 napos próbaidővel. 

 
A pályázó feladata: 
− tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése, 
− előadások rendszeres tartása, gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben, speciálkollégiumok 

szervezése és tartása, 
− idegen nyelvű előadás tartása, 
− rendszeres vizsgáztatás (kollokvium, záróvizsga, diplomavédés), 
− tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése, 
− a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás nevelése, 
− tudományos diákkörösök, diplomamunkát készítő hallgatók munkájának irányítása, 
− önálló tudományos munka végzése, 
− országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése, 
− rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati al-

kalmazásának elősegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése. 
 

A pályázat feltételei: 
− egyetem, okleveles építőmérnöki végzettség, 
− PhD tudományos fokozat, 
− legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelyből legalább öt év oktatói-kutatói munka, 
− legalább egy világnyelvből „C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, 
− többéves tudományos tevékenység, 
− a tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység, 
− hazai vagy külföldi konferencián tartott előadás, 
− büntetlen előélet. 

 
Előnyt jelent: 
− külföldön folytatott oktatási gyakorlat, 
− idegen nyelvű oktatási gyakorlat, 
− nemzetközi projektekben való részvétel. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását, 
− szakmai, tudományos, oktatói munkájának eredményeit, 
− a magyar és idegen nyelvű bemutatkozó előadás témáját és vázlatát, 
− megjelent önálló vagy társszerzőkkel készített publikációit, 
− a konferenciákon megtartott előadásainak jegyzékét. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 
− részletes, szakmai, fényképes önéletrajzot, 
− iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatait, 
− fontosabb publikációk jegyzékét, 
− három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
− nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézményi 

szabályzatban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik. 
 

A pályázattal kapcsolatban információt a SZIE YBL Miklós Építéstudományi Kar Közmű- és Mélyépítési Tanszék 
tanszékvezetője, dr. Telekes Gábor főiskolai tanár ad. A pályázatot a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjá-
hoz (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni öt példányban, a megjelenéstől számított 30 napon belül. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályázta-
tását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelően lefolytatja, majd dönt, melynek 
eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. 
 

Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar Dékáni Hivatalában (1146 Budapest, Thököly út 74.). A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok megsemmisí-
tésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani. 
 

A pályázat elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül történik. 
 
 

II. 
 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA 
pályázatot hirdet a MATEMATIKA TANSZÉKRE 
egyetemi docensi munkakör betöltésére 

 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 90 napos próbaidővel. 

 
A pályázó feladata: 
− tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése, 
− előadások rendszeres tartása, gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben, speciálkollégiumok 

szervezése és tartása, 
− idegen nyelvű előadás tartása, 
− rendszeres vizsgáztatás, 
− tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése, 
− a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás nevelése, 
− tudományos diákkörösök munkájának irányítása, 
− önálló tudományos munka végzése, 
− országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése, 
− rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati al-

kalmazásának elősegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése. 
 

A pályázat feltételei: 
− szakirányú egyetemi végzettség, 
− PhD tudományos fokozat, 
− legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelyből legalább öt év oktatói-kutatói munka, 
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− rendelkezzen legalább egy világnyelvből „C” típusú középfokú állami- vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, 
− többéves tudományos tevékenység, 
− a tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység, 
− hazai vagy külföldi konferencián tartott előadás, 
− büntetlen előélet. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását, 
− szakmai, tudományos, oktatói munkájának eredményeit, 
− a magyar és idegen nyelvű bemutatkozó előadás témáját és vázlatát, 
− megjelent önálló vagy társszerzőkkel készített publikációit, 
− a konferenciákon megtartott előadásainak jegyzékét. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 
− részletes, szakmai, fényképes önéletrajzot, 
− iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatait, 
− fontosabb publikációk jegyzékét, 
− három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
− nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézményi 

szabályzatban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik. 
 

A pályázattal kapcsolatban információt a SZIE YBL Miklós Építéstudományi Kar dékánja, dr. Makovényi Ferenc 
főiskolai tanár ad. A pályázatot a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) 
kell megküldeni öt példányban, a megjelenéstől számított 30 napon belül. A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyúj-
tási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszer szabályainak megfelelően lefolytatja, majd dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-
mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. 
 

Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar Dékáni Hivatalában (1146 Budapest, Thököly út 74.). A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok megsemmisí-
tésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani. 
 

A pályázat elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül történik. 
 

dr. Makovényi Ferenc s. k., 
dékán 

 
 

 
 
 

Pályázati felhívás  
nevelési-oktatási és egyéb 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. 

 
 
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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Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
vgy: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
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 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
1211 Budapest XXI. ker. 
Szent Imre tér 10. 

Tátika-Napsugár Óvoda 
1211 Budapest, 
Kiss J. alt. u. 52. 

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v és intézményveze-
tői szakképzettség (köz-
oktatási vezetői vagy 
óvodamenedzser vagy 
tanügy-igazgatási szakér-
tő vezető óvodapedagó-
gus v), öt év szgy, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  

ÁEI: 2012. okt. 1. 
A vezetői megbízás 
2018. júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán való közzétételtől 
számított 30. nap. 
Pehi: 2012. szept. 30. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, a pályázat vélemé-
nyezésében és elbírálásában 
részt vevők betekintési 
jogára utaló nyilatkozatot, 
továbbá a korábbi munka-
viszonyra vonatkozó  
igazolásokat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen kell benyújtani 
„Óvodavezetői pályázat” 
megjelöléssel ellátva. 
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Pc: Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Oktatási Ágazat 
1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A. 
Levelezési cím:  
1751 Budapest, Pf. 85 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 11. 
 

Devecser Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8460 Devecser, 
Petőfi tér 1. 

Vackor  
Közös Fenntartású Óvoda 
8460 Devecser, 
Szabadság tér 1–3. 

Szakirányú felsőfokú 
iskolai v, szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
óvodapedagógus-munka-
körben szerzett szgy,  
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. júl. 10. 
Pehi: a képviselő-testület 
bírálja el a pályázatok vé-
leményezési határ- 
idejének lejártát követő  
30 napon belül.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, részletes szakmai ön, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelést tartalmazó szak-
mai program, nyilatkozat 
arról, hogy hozzájárul a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez, nyilatkozata arról, 
hogy a személyét érintő 
kérdés tárgyalásakor nyílt 
vagy zárt ülést kér. 
A pályázat benyújtásának 
módja: „Pályázat óvodave-
zetői állásra” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Devecser Város  
Önkormányzatának  
jegyzője 
8460 Devecser, 
Petőfi tér 1. 
f: Dukán Gabriella  
aljegyző. 
Tel.: (88) 512-631. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 9. 
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Farád Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
9321 Farád, 
Fő u. 21. 

Farádi Óvoda 
és Bogyoszlói  
Egységes Óvoda-
Bölcsőde 
9321 Farád, 
Fenyőfa u. 5. 
 
Lf: vezetői beosztással 
összefüggő feladatok 
ellátása.  

Főiskola, felsőfokú óvo-
dapedagógus-szakkép-
zettség, -szakvizsga, 
óvodapedagógus-munka-
körben – legalább 3–5 év 
szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság. 
Előny: óvodavezető 
beosztásban – legalább 
3–5 év vezetői tapaszta-
lat, felhasználói szintű 
MS Office (irodai alkal-
mazások) ismeret. 

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. jún. 20.  
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok 
a véleményezési határidő 
lejártát követő első kép-
viselő-testületi ülésen  
kerülnek elbírálásra. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
közjegyző által hitelesített 
om, b, szakmai ön, vpr, 
nyilatkozat, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, pályáza-
tát az eljárásban részt vevők 
megismerhetik.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(KJT75892.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, vagy személye-
sen: Szalai Zoltán pol-
gármester, Győr-Moson-
Sopron megye, 9321 Farád,
Fő u. 21. 
Pc: Farád Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
9321 Farád, 
Fő u. 21.  
f: Szalai Zoltán polgár-
mester. 
Tel.: (96) 279-142. 
A pályázat további közzété-
telének helye: 
Farád, Bogyoszló, Potyond, 
Sopronnémeti község ön-
kormányzat, 
http://www.nki.gov.hu 
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Káloz Község  
Önkormányzata 
8124 Káloz, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
 

Aranyalma Óvoda  
és Bölcsőde 
8124 Káloz, 
Óvoda u. 2. 
 
Lf: vezeti és irányítja az 
intézményt, e feladatán 
belül az alapító okiratnak 
megfelelően az intéz-
ményegységeit: az Arany-
alma Óvoda és Bölcsőde, 
az Aranyalma Óvoda és 
Bölcsőde Napraforgó 
Tagóvodája, Aranyalma 
Óvoda és Bölcsőde Mese-
erdő Tagóvodája, nevelési 
program alapján gondos-
kodik a tagintézmények 
együttműködéséről, tevé-
kenységük összehangolá-
sáról, felel az intézmény 
szakszerű, hatékony és 
törvényes működéséért, a 
takarékos gazdálkodásért, 
az intézmény szakmai 
tevékenységének tervezé-
séért, szervezéséért, bizto-
sítja az intézmény műkö-
déséhez szükséges szemé-
lyi és tárgyi feltételeket, 
munkáltatói jogokat gya-
korol, és dönt az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe. Szakmai feladatai-
nak részletes felsorolását 
a Közokt. tv. 54–55. §-ai 
tartalmazzák, a gazdálko-
dással kapcsolatos fel-
adatait az államház-
tartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 10. §-a 
tartalmazza.  

Főiskola, az adott neve-
lési-oktatási intézmény-
ben pedagógus-munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, a nevelé-
si-oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) 
NKM rendelet 39/M. § 
(6) bekezdésében előírt 
legalább hatvanórás 
felkészítő a három évnél 
fiatalabb gyermekek 
gondozásához szükséges 
alapismeretekről vagy a 
bölcsődei gondozói, 
bölcsődei szakgondozói 
munkakör betöltéséhez 
szükséges, külön jogsza-
bály szerinti szakképzett-
ség, pedagógus-munka-
körben szerzett szakmai 
gyakorlat [kivéve fenti 
törv. 18. § (6)], legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, pedagógus-
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, magyar ál-
lampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint jog a 
szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz, illetve 
bevándorlási vagy  
letelepedési engedély, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, vagyon- 
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása a 2007. évi 
CLII. törvény alapján. 

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. júl. 6. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat Káloz Önkormányzat 
képviselő-testülete bírálja el 
a véleményezési határidő 
lejárát követő képviselő-
testületi ülésén.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
Magasabb vp: a pótlékalap 
230%-a 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, b, az illetmény 
megállapításához szükséges 
korábbi jogviszonyokról, 
munkaviszonyokról kiadott 
munkáltatói igazolások 
másolatai, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy pályázatát a pályázati 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhessék, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázatának 
az elbírálását nyílt vagy zárt 
ülésen kéri-e, nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy 
intézményvezetői megbízá-
sa esetén a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
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Előny: nevelési-oktatási 
intézményben szer- 
zett vezetői gyak. – leg-
alább 1–3 év vezetői 
tapasztalat. 
 

azonosítószámmal 
(1098/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Káloz Község  
Önkormányzata 
8124 Káloz, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
f: Weisengruber Imre. 
Tel.: (25) 506-448. 
A pályázat további közzété-
telének helye: 
Káloz Község Önkormány-
zat honlapján  
(www.kaloz.hu) 
Sárszentágota Község Ön-
kormányzat, valamint Sár-
keresztúr Önkormányzat 
honlapja. 
 

Kelebia Községi  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
6423 Kelebia, 
Ady Endre u. 114. 

Napközi Otthonos Óvoda 
6423 Kelebia, 
Ady E. u. 108. 

Óvodapedagógus-mun-
kakör betöltéséhez szük-
séges felsőfokú iskolai v 
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet,
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, az intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 

ÁEI: 2013. jan. 1. 
A vezetői megbízás 
2017. dec. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán való megjelenéstől 
számított 30. napjáig 
beérkezőleg. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő soron 
következő testületi ülés.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
vp: 230%. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, b, om, igazolás eddigi 
munkaviszonyokról, a pá-
lyázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
pályázatának tárgyalását 
nyílt, vagy zárt ülésen kéri. 
Pc: Maczkó József  
polgármester 
Kelebia Község  
Önkormányzat 
6423 Kelebia, 
Ady E. u. 114. 
Tel.: (77) 454-201. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. július 26. 
 

Nagyecsed Város  
Önkormányzati  
Képviselő-testülete 
4355 Nagyecsed, 
Árpád u. 32. 

Városi  
Napközi Otthonos Óvoda 

Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, felsőfokú 
óvodapedagógusi v, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év óvoda-
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy. Óvodave-
zetői megbízást az kap-
hat, aki a Nagyecsedi 
Városi Napközi Otthonos 
Óvodánál óvodapedagó-
gusként közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy 
az óvodavezetői megbí-
zással egyidejűleg óvo-
dapedagógusi munka-
körbe kinevezhető. 
Előny: pedagógus-
szakvizsga.  

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig,  
határozott időre szól. 
Pbhi: 2012. július 15. 
Pehi: 2012. aug. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat Nagyecsed város képvi-
selő-testülete bírálja el. 
A képviselő-testület fenn-
tartja azt a jogát, hogy a 
pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.  
A pályázatokat a 
Korm. rendeletben megha-
tározott szervek, testületek, 
közösségek véleményezik, 
továbbá a pályázót a pályá-
zati határidő lejártát követő 
21 napon belül a képviselő-
testület által létrehozott 
háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait  
érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság  
hallgatja meg.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozatot a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésének 
vállalására, nyilatkozatot, 
hogy az illetékes bizottsági 
ülések, valamint a képvi 
selő-testületi ülés nyilvá-
nosságához hozzájárul-e. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, 
írásban kell benyújtani. 
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Pc: Nagyecsed város  
polgármestere 
4355 Nagyecsed, 
Árpád u. 32. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Nagyecsed város honlapja. 
 

Községi Önkormányzat 
Rábatamási  
9322 Rábatamási, 
Szent István u. 42. 

Körzeti  
Napközi Otthonos Óvoda 
9322 Rábatamási, 
Széchenyi u. 21/1. 
 
Lf: Rábatamási, Jobaháza, 
Magyarkeresztúr közsé-
gek önkormányzata által 
társulásban, közös fenn-
tartással működtetett  
Körzeti Napközi Otthonos 
Óvoda vezetése, az ehhez 
kapcsolódó feladatok: 
pedagógiai feladatok, 
szakmai tevékenységek 
szervezése, tervezése, 
pályázatok készítése, 
személyzeti és gazdasági 
feladatok ellátása, kapcso-
lattartás a közös fenntartá-
sú nevelési-oktatási tagin-
tézményekkel. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus-, pedagógus-szak-
vizsga, óvodapedagógusi 
és magasabb vezetői 
gyakorlat, legalább 
öt év feletti szakmai  
tapasztalat. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. júl. 25. 
Pehi: 2012. júl. 26. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
Rábatamási, Jobaháza, Ma-
gyarkeresztúr községek 
képviselő-testületeinek 
együttes testületi ülésen 
minősített többséggel dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz mellékelni 
kell: nyilatkozat arról, hogy 
a személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy hozzá-
járul-e pályázatának nyílt 
ülésen való tárgyalásához, 
a pályázó személyi adatait 
is tartalmazó részletes 
szakmai ön. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, hitelesített om, vagy 
eredeti okiratok, b, nyilat-
kozat arról, hogy hozzájárul 
pályázatának nyílt ülésen 
való tárgyalásához.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
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zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(334/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Községi Önkormányzat 
– Rábatamási  
9322 Rábatamási, 
Szent István u. 42.  
f: Spiteller László polgár-
mester. 
Tel.: (96) 282-335. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Rábatamási, Jobaháza és 
Magyarkeresztúr Községek 
Önkormányzatainak hirde-
tőtáblái: 2012. június 11. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.rabatamasi.hu  
honlapon szerezhet.  
 

Tiszabő Községi  
Önkormányzat  
Képviselőtestülete 
5232 Tiszabő, 
Fő u. 47. 
 

Margaréta  
Napközi Otthonos Óvoda 
5232 Tiszabő, 
Fő u. 47. 
 
Lf: az óvoda és tagintéz-
ményének irányítási, el-
lenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, kapcso-
lattartás a fenntartóval. 

Felsőfokú képesítés, 
óvodapedagógus-, óvo-
davezetői szakvizsga, 
óvónői tapasztalat – 
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. dec. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben való meg-
jelenéstől számított 90 nap. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: képviselő-
testület a benyújtott pályá-
zatok alapján zárt ülésen 
hozza meg a döntést.  
Illetmény, juttatás:  a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
a pályázó személyi adatait, 
részletes szakmai életrajz, 
vpr, b, om, hozzájáruló 
nyilatkozata a pályázati 
anyagban foglaltak kezelé-
séhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
„Pályázat óvodavezetői 
munkakörre” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani, 
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személyesen: Farkas  
Barnabás polgármester. 
Pc: 5232 Tiszabő, 
Fő u. 47. 
f: Farkas Barnabás polgár-
mester. 
Tel.: (56) 337-000. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Tiszabő község hivatalos 
honlapja. 
  

 
 

Iskolaigazgató 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Bátaszék Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
7140 Bátaszék, 
Szabadság u. 4. 

II. Géza Gimnázium 
7140 Bátaszék, 
Kossuth u. 38–42. 

Egyetemi szintű tanári v,
legalább öt év  
– Közokt. tv. 18. § 
(6) bekezdésében meg-
határozott kivétellel – 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, peda-
gógus-szakvizsga. 
Előny: nevelési-oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői gyak. (10 év), 
a pályázat kiírója fenn-
tartja azt a jogát, mely 
szerint a pályázatot ér-
vénytelennek nyilvánítja, 
ha a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség nem járul 
hozzá, hogy a II. Géza 
Gimnázium a jelenlegi 
integrált oktatási intéz-
ményből (B-A-P MOK) 
kiváljon. 

ÁEI: 2012. aug. 25. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Illetmény, jogszabály: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
a Közokt. tv. 18. § (1) be-
kezdés b) pontjában, vala-
mint (5)–(6) bekezdésében 
előírt szgy-t igazoló szak-
mai életrajzát, vpr a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
elképzeléssel, különös fi-
gyelemmel a társult telepü-
lések Önkormányzati Minő-
ségirányítási Programjára, 
az Intézményi Minőségirá-
nyítási Programra, az in-
tézményben használt Peda-
gógiai Programra, a minő-
ségfejlesztés feladatainak 
irányítására, szervezésére, 
hiteles om, b, a pedagógus-
szakvizsga megszerzését 
igazoló okirat másolatát. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy példányban kell 
benyújtani. 
Pc: Bátaszék Város  
Önkormányzat jegyzője 
7140 Bátaszék, 
Szabadság u. 4. 
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Boldogkőváralja 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
3885 Boldogkőváralja, 
Petőfi u. 28. 

Körzeti Általános Iskola 
3885 Boldogkőváralja, 
Kossuth L. u. 27. 

Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú v és 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy. 
Előny: vezetői gyakorlat, 
illetve pedagógus-szak-
vizsga (közoktatási veze-
tői oklevél), vagyon-
nyilatkozat-tételi  
kötelezettség. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 16-ig, öt évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
pótlék a Kjt. és az intéz-
mény SZMSZ-e szerint.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzet- 
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel. 
A pályázathoz csatolni kell: 
ön, hiteles om, egy hónap-
nál nem régebbi b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, személye-
sen, vagy ajánlott postai 
küldeményként, zárt borí-
tékban „Általános Iskola 
vezetői álláshelyre pályá-
zat” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani két példány-
ban és CD-n. 
Pc: Boldogkőváralja  
Községi Önkormányzat 
3885 Boldogkőváralja, 
Petőfi u. 28.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes oldal: 
2012. június. 
 

Belváros-Lipótváros 
Budapest, Főváros  
V. ker. Önkormányzat 
1051 Budapest, 
Erzsébet tér 4.  

Szemere Bertalan  
Általános Iskola  
és Gimnázium 

Egyetemi szakirányú v 
és szakképzettség, to-
vábbá pedagógus-szak-
vizsga, legalább ötéves, 
pedagógiai munkakörben 
szerzett szgy. 
 

ÁEI: 2012. nov. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: 2012. aug. 31. 
Pehi: 2012. nov. 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
étkh. 
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr (öt évre szólóan a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel 
együtt), om, b, szakmai ön, 
adatvédelmi nyilatkozat, 
valamint nyilatkozat arról 
is, hogy a pályázó nyílt 
vagy zárt ülésen kéri a pá-
lyázat megtárgyalását. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen, zárt 
borítékban három eredeti 
példányban „Vezetői pályá-
zat” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani.  
Pc: V. Ker.  
Polgármesteri Hivatal  
Oktatási Osztály  
1051 Budapest, 
Erzsébet tér 4. 
 

Budapest Főváros  
IX. Kerület  
Ferencváros  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
1092 Budapest, 
Bakáts tér 14. 

Kosztolányi Dezső  
Általános Iskola 
1092 Budapest, 
Ifjúmunkás u. 1. 

Pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
idejű alkalmazás vagy a 
megbízással történő 
határozatlan idejű  
alkalmazás, közoktatás-
vezetői szakvizsga. 

ÁEI: 2012. okt. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő kép-
viselő-testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő és a fenntartói straté-
giai célok megvalósulását 
célzó fejlesztési elképzelé-
seket, szakmai ön, mely a 
szgy meglétét alátámasztja, 
om, b, hozzájáruló nyilat-
kozat harmadik személy 
betekintéséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: két azonos szövegű 
és mellékletű eredeti pél-
dányban (egy példányt nem 
kell összefűzni), valamint 
egy, az eredetivel megegye-
ző példányban CD-n, postai 
úton kell benyújtani. 
Pc: Budapest Főváros 
IX. Kerület 
Ferencváros  
Polgármesteri Hivatal  
jegyzője 
1092 Budapest, 
Bakáts tér 14.  
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap. 
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Budapest,  
XXI. Kerület  
Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
1211 Budapest XXI. ker., 
Szent Imre tér 10. 

Fasang Árpád  
Zenei Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
1211 Budapest, 
Posztógyár u. 2. 

Felsőfokú zeneművészeti 
tanári v és pedagógus-
szakvizsga, öt év szgy, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: a pályázat lezárása 
után, legkésőbb  
2012. aug. 31. 
A vezetői megbízás  
2018. júl. 31-ig szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján való közzétételtől 
számított 30. nap. 
Pehi: 2012. aug. 30. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, a pályázat vélemé-
nyezésében és elbírálásában 
részt vevők betekintési 
jogára utaló nyilatkozatot, 
továbbá a korábbi munka-
viszonyra vonatkozó  
igazolásokat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen kell benyújtani 
„igazgatói pályázat” megje-
löléssel ellátva.  
Pc: Budapest XXI. Kerület, 
Csepel Önkormányzata 
Oktatási Ágazat 
1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A. 
Levelezési cím:  
1751 Budapest, Pf. 85. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 8. 
 

Budapest Főváros  
XXIII. Ker.  
Soroksár Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
1239 Budapest, 
Grassalkovich út 162. 

Páneurópa  
Általános Iskola 
Páneuropa Grundschule 
1238 Budapest, 
Táncsics Mihály u. 25–33. 
 
Lf: az intézményvezetői 
feladatok teljes körű ellá-
tása a munkaköri leírás-
ban foglaltak szerint peda-
gógusi, tanügyigazgatási 
feladatok ellátása a jog-
szabályoknak és a belső 
szabályzatoknak  
megfelelően.  
 

A Közokt. tv. 18. §  
(1)–(2) bekezdésében 
felsorolt felsőfokú isko-
lai v és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
a jogszabályi előírásnak 
megfelelően magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet. 
Előny: vezetői gyakorlat. 

ÁEI: legkorábban az elbírá-
lást követő naptól. 
A vezetői megbízás 2013. 
júl. 31-ig, egy évre szól. 
Pbhi: 2012. júl. 9., ami 
egyben a pályázatok beér-
kezésének határidejét is 
jelenti. E határnapot köve-
tően beérkezett pályázatok 
érvénytelenek.  
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő 2012. 
augusztusi rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
vp: 230%. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, betekintési  
nyilatkozatot. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: a Korm. rendelet 5. § 
(8) bekezdése szerint kell 
elkészíteni és két példány-
ban személyesen, vagy pos-
tai úton és elektronikus for-
mában is be kell nyújtani. 
Pc: Budapest Főváros 
XXIII. Ker., Soroksár  
polgármestere 
f: humán-közszolgáltatási 
osztály. 
Tel.: 289-2186. 
 

Budapest Főváros  
Önkormányzata 
1052 Budapest, 
Városház u. 9–11. 

Csillagház 
Általános Iskola 
1038 Budapest, 
Ráby Mátyás út 16. 
 
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban 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.  

Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola szomato-
pedagógia szakán szer-
zett tanári v, pedagógus-
szakvizsga, folyamatban 
lévő tanulmányok esetén 
a felsőoktatási intézmény 
igazolása a tanulmányok 
várható befejezéséről, ez 
esetben szükséges a ké-
pesítés megszerzésének 
igazolása a pályázatokról 
történő testületi döntés 
előtt, legalább öt év pe-
dagógus-munkakörben 
szerzett szgy. 
Előny: legalább 3 éves 
közoktatási intézmény-
vezetői gyak., idegen-
nyelv-tudás (ezt igazoló 
dokumentum). 

ÁEI: 2012. dec. 21. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól. 
Megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető.  
Pbhi: 2012. szept. 20. 
Pehi: 2012. dec. 20. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései és az azonos 
intézménytípus igazgatóinak 
illetményével összhangban 
kerül megállapításra. 
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-t iga-
zoló szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, om, 
illetve folyamatban lévő 
tanulmányok esetén a felső-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható 
befejezéséről, ez esetben 
szükséges a képesítés meg-
szerzésének igazolása a 
pályázatokról történő testü-
leti döntés előtt, b, nyilat-
kozat (a pályázónak a 
2011. évi CXII., az infor-
mációs önrendelkezési jog-
ról és az információszabad-
ságról szóló törvény alapján 
nyilatkoznia kell arról, hogy 
hozzájárul-e teljes pályázati 
anyagának a véleményezők 
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és döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, 
továbbításához). 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, kettő azo-
nos szövegű és mellékletű 
példányban, zárt borítékban 
(egy példányt nem kérünk 
összefűzni), „Pályázat” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Budapest Főváros  
Önkormányzata  
Főpolgármesteri Hivatal 
Központi  
Ügyfélszolgálati Iroda 
1052 Budapest, 
Bárczy u. 1–3. 
f: dr. Kígyóssyné Privitzer 
Györgyi és  
Égerer Orsolya humán refe-
rensek 
Tel.: 327-1570, 999-9023. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 30. 
 

Devecser Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8460 Devecser, 
Petőfi tér 1. 

Gárdonyi Géza  
Közös Fenntartású  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
8460 Devecser, 
Várkert 1. 

Szakirányú felsőfokú 
iskolai v, szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet. 
 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. júl. 10. 
Pehi: A képviselő-testület 
bírálja el a pályázatok vé-
leményezési határ- 
idejének lejártát követő 
30 napon belül. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, részletes szakmai ön, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelést tartalmazó szak-
mai program, nyilatkozat 
arról, hogy hozzájárul a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez, nyilatkozat arról, hogy 
a személyét érintő kérdés 
tárgyalásakor nyílt vagy 
zárt ülést kér.  
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A pályázat benyújtásának 
módja: „pályázat iskolaigaz-
gatói állásra” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Devecser Város  
Önkormányzatának  
jegyzője 
8460 Devecser, 
Petőfi tér 1. 
f: Dukán Gabriella aljegyző.
Tel.: (88) 512-631. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 9. 
 

Egercsehi–Bátor–
Hevesaranyos–Szúcs  
Közoktatási  
Intézményfenntartó 
Mikrotérségi Társulás 
3341 Egercsehi, 
Egri út 8. 

Mikrotérségi  
Általános Iskola  
és Napközi Otthonos 
Óvoda 

Pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
illetve pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szak-
képzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
vagyon-nyilatkozattételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: vezetői gyakorlat. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 31. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön, 
b, om, szakmai és vpr, nyi-
latkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagot a pályázat 
véleményezésében és elbí-
rálásában részt vevők meg-
ismerhetik.  
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, 
postai úton, vagy személye-
sen kell benyújtani. 
Pc: Tóth Andrásné 
Egercsehi község  
polgármestere 
3341 Egercsehi, 
Egri út 8. 
Tel.: (36) 585-001. 
Fax: (36) 585-000. 
e-mail: 
csehionk@gmail.com 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap. 
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Rácz Aladár Zeneiskola 
5130 Jászapáti, 
Damjanich u. 2. 
Tel.: (57) 440-132 

Rácz Aladár Zeneiskola 
5130 Jászapáti, 
Damjanich u. 2. 
 

Az intézmény által okta-
tott művészeti tárgynak 
megfelelő szakirányú 
tanári szakképzettség,  
öt év szgy. 
 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
Pbhi: 2012. aug. 15. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, szakmai ön. 

Káloz Község  
Önkormányzata 
8124 Káloz, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
 

Szent István  
Általános Iskola 
8124 Káloz, 
Szent István tér 9. 
 
Lf: vezeti és irányítja az 
intézményt, e feladatán 
belül az alapító okiratnak 
megfelelően az intéz-
ményegységeit: Szent 
István Általános Iskola, 
Szent István Általános 
Iskola Sárkeresztúri Tag-
iskolája, Szent István 
Általános Iskola Sárszent-
ágotai Tagiskolája, a pe-
dagógiai program alapján 
gondoskodik a tagintéz-
mények együttműködésé-
ről, tevékenységük össze-
hangolásáról, felel az in-
tézmény szakszerű, haté-
kony és törvényes műkö-
déséért, a takarékos gaz-
dálkodásért, az intézmény 
szakmai tevékenységének 
tervezéséért, szervezé-
séért, biztosítja az intéz-
mény működéséhez szük-
séges személyi és tárgyi 
feltételeket. Munkáltatói 
jogokat gyakorol és dönt 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Szakmai fel-
adatainak részletes felso-
rolását a Közokt. tv.  
54–55. §-ai tartalmazzák, 
a gazdálkodással kapcso-
latos feladatait az állam-
háztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 
10. §-a tartalmazza. 

Főiskola, a Közokt. tv. 
18. § (1)–(7) bekezdései 
szerint: az adott nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakör be-
töltéshez szükséges fel-
sőfokú iskolai v és szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, pedagógus-
munkakörben szer- 
zett szgy [kivétel a 
Közokt. tv. 18. § 
(6) bekezdésében foglal-
tak] legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
másodszor és további al-
kalommal történő meg-
bízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, nevelési-oktatási 
intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, magyar állampol-
gárság vagy külön jog-
szabály szerint jog a 
szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz, illetve 
bevándorlási vagy letele-
pedési engedély, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása a 2007. évi 
CLII. törvény alapján. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 6. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat Káloz Önkormányzat 
képviselő-testülete bírálja el 
a véleményezési határidő 
lejártát követő képviselő-
testületi ülésen.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók (maga-
sabb vp: a pótlékalap 
230%-a). 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, b, az illetmény 
megállapításához szükséges 
korábbi jogviszonyokról, 
munkaviszonyokról kiadott 
munkáltatói igazolások má-
solata, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy pályázatát a 
pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhessék, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázatának az elbírálását 
nyílt vagy zárt ülésen  
kéri-e, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy intéz-
ményvezetői megbízása 
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Előny: nevelési oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői gyak., legalább  
1–3 év vezetői  
tapasztalat. 

esetén a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(1097/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„intézményvezetői megbí-
zás” ellátva kell benyújtani. 
Pc: Káloz Község  
Önkormányzata 
8124 Káloz, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
f: Weisengruber Imre. 
Tel.: (25) 506-448. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Káloz Község Önkormány-
zat honlapja: 
www.kaloz.hu 
Sárszentágota Község Ön-
kormányzat, valamint,  
Sárkeresztúr Önkormányzat 
honlapja. 
 

Kerta Község 
Önkormányzata 
8492 Kerta, 
Dózsa u. 36.  
 

Kerta, Kamond, 
Karakószörcsök, Iszkáz  
és Vid községek által 
fenntartott  
Közös Fenntartású  
Általános Iskola 
Kerta, 
Kossuth u. 6. 
 
Lf: a Közokt. tv. 
54–55. §-ában foglaltak 
szerint az intézmény jog-
szerű működtetése,  
vezetése.  

Általános iskolában pe-
dagógus (tanár) -munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy – legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, gyakorlott 
szintű informatikai rend-
szerismeret, gyakorlott 
szintű hálózatismeret, 
gyakorlott szintű hard-
verismeret, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, magyar 
állampolgárság,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 21. 
Pehi: 2012. aug. 14. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intéz-
ményt fenntartó települések 
képviselő-testületei véle-
ményének figyelembevéte-
lével Kerta Község Önkor-
mányzata képviselő-
testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
b, om, szgy igazolása, rész-
letes szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzés-
re épülő fejlesztési elkép-
zeléssel, ECDL vizsgabizo-
nyítvány. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani: 
Pc: 8492 Kerta, 
Dózsa u. 36.  
f: Buzás Károly polgár-
mester. 
Tel.: (88) 229-001. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. május 21. 
 

Noszlop Község  
Önkormányzata 
8456 Noszlop, 
Dózsa György u. 45.  
 

Német Nemzetiségi  
Általános Iskola és Óvoda
8456 Noszlop, 
Sport tér 1. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatos minden 
olyan ügyben, melyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 

Főiskola, szakirányú 
felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, és peda-
gógus-szakvizsga, 
(kivételektől eltekintve) 
pedagógus-munkakörben 
szerzett – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, a nevelési-oktatási 
intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, szerzett 
szgy. 
Előny: a helyismerettel 
rendelkező pályázó, 
azonos feltételek esetén 
előnyt élvez az intéz-
ményben jogviszonnyal 
rendelkező pedagógus, 
minimum ötéves általá-
nos iskolai intézmény-
vezetői tapasztalattal. 

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig, határozott 
időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 16. 
Pehi: 2012. aug. 3. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
Noszlop Község Önkor-
mányzatának képviselő-
testülete dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
b, hiteles om, szgy igazolá-
sa, vpr a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelés, adatkezelés- 
hez való hozzájáruló  
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, az adat-
bázisban szereplő azonosí-
tószámmal (N/929/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „intézmény-
vezető” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.  
Pc: Noszlop Község  
Önkormányzata 
8456 Noszlop, 
Dózsa György u. 45.  
f: Dózsa Géza 
Tel.: (88) 505-820. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes oldal: 
2012. június 14.  
helyben szokásos módon: 
2012. június 15. 
 

Őrhalom Község 
Önkormányzata 
2671 Őrhalom, 
Rákóczi út 1. 
 

József Attila  
Általános Iskola  
2671 Őrhalom, 
Rákóczi út 33.  
 
Lf: intézményvezetői fel-
adatok ellátása a 
Közokt. tv. alapján. 

Főiskola, pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú is-
kolai v és szakképzett-
ség, pedagógus-szakvizs-
ga, legalább öt év peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy – legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, magyar  
állampolgárság,  
büntetlen előélet  
és cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 14-ig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 21. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fej-
lesztési elképzeléssel, om, 
szgy-t igazoló dokumen-
tum, szakmai tapasztalatról, 
vezetői tapasztalatról igazo-
lás, b, személyes adatok ke-
zeléséről szóló hozzájáruló 
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(487/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„iskola igazgató” ellátva kell 
benyújtani, személyesen: 
Farkas Egon polgármester, 
Nográd megye, 2671 Őr-
halom, Rákóczi út 1. 
Pc: Őrhalom Község  
Önkormányzata 
2671 Őrhalom, 
Rákóczi út 1. 
 

Községi Önkormányzat 
9322 Rábatamási, 
Szent István u. 42.  
 

Móra Ferenc 
Általános Iskola 
9322 Rábatamási, 
Szent István u. 47. 
 
Lf: a Közokt. tv. 54. § és 
az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézmény 

Főiskola, egyetemi v 
vagy főiskolai, az intéz-
ményben a pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges, a Közokt. tv. 
18. § szerinti képzettség, 
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga,  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig, határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
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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 jogsza-
bály nem utal más 
hatáskörbe.  

legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy a Közokt. tv. 
18. § (6) bekezdésében 
foglaltak figyelembevé-
telével, nevelési-oktatási 
intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazáshoz szükséges 
feltételek megléte, veze-
tői gyak., cselekvőképes-
ség, büntetlen előélet. 
Előny: egyetem,  
közoktatás-vezetői  
szakvizsga. 

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. júl. 25. 
Pehi: 2012. júl. 26. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
Rábatamási, Jobaháza,  
Magyarkeresztúr községek 
képviselő-testületeinek 
együttes testületi ülésén 
minősített többséggel dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
személyi adatokat is tartal-
mazó részletes szakmai 
életrajz, legalább ötéves 
szgy-ot igazoló dokumen-
tum, korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó munkál-
tatói igazolások a peda-
gógus-munkakör megjelölé-
sével. végzettségeket és 
szakképzettséget, szakvizs-
ga meglétét tanúsító okleve-
lek hiteles másolatait, vpr, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket, b 
(ha jelenleg közalkalmazotti 
jogviszonya él, akkor köz-
alkalmazotti igazolás az 
erkölcsi bizonyítványt ki-
váltja), nyilatkozat, amely-
ben a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel történő közléséhez) és 
az abban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezelésé-
hez, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(335/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani. 
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Pc: Községi Önkormányzat 
– Rábatamási 
9322 Rábatamási, 
Szent István u. 42.  
f: Spiteller László polgár-
mester. 
Tel.: (96) 282-335. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Rábatamási, Jobaháza és 
Magyarkeresztúr községek 
önkormányzatainak hirdető-
táblái: 2012. június 11. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.rabatamasi.hu  
honlapon szerezhet.  
 

Szob Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2628 Szob, 
Szent Imre u. 12. 

Kodály Zoltán  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2628 Szob, 
Árpád u. 54. 

Szakirányú felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség, legalább öt év peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy, peda-
gógus-szakvizsga.  

ÁEI: 2012. okt. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
okt. 14-ig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján történt megjele-
néstől számított 30 nap. 
Pehi: a pályázatok beérke-
zését követő 40 nap. 
A képviselő-testület a pá-
lyázat eredménytelenné 
nyilvánítási jogát fenntartja.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, b, eddigi munkavi-
szonyokról, szgy-ról szóló 
igazolásokat, nyilatkozat, 
amelyben hozzájárul, hogy 
a Korm. rendelet 5. § 
(10) bekezdésben foglaltak, 
valamint a pályázat véle-
ményezésében, elbírálásá-
ban részt vevők vélemé-
nyük kialakításához a pá-
lyázat tartalmát megismer-
hetik, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzá-
járul, nyilatkozatát arról, 
hogy a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést a 
képviselő-testület nyilvános 
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vagy zárt ülésén tárgyalja, 
nyilatkozat, amelyben a 
vagyonnyilatkozat-tételt 
vállalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: „Igazgatói pályázat” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Szob város  
polgármestere 
2628 Szob, 
Szent Imre u. 12. 
f: Remitzky Zoltán polgár-
mester. 
Tel.: (27) 570-690. 
 

 
 
 

Egyéb vezető 
 

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

1 2 3 4 

Bedő Albert Középiskola, 
Erdészeti Szakiskola  
és Kollégium 
Ásotthalom, 
Kiss Ferenc körút 76. 
 

Pusztamérgesi  
Középiskola,  
Szakképző Iskola  
és Kollégium  
a Bedő Albert  
Középiskola  
Tagintézménye 
6785 Pusztamérges, 
Ifjúság tér 1. 
 
Lf: a tagintézmény veze-
tőjének feladata az intéz-
mény szakszerű és jog-
szabályoknak megfelelő 
vezetése, a pedagógiai 
munka szakmai irányítása, 
az intézmény versenyké-
pességének növelése, az 
intézmény költségveté-
sének betartása.  

Egyetem, büntetlen elő-
élet, cselekvőképesség,  
az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
sére a Közokt. tv. szerint 
jogosító szakképzettség,  
legalább öt év – a 
Közokt. tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel  
– a pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, a 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás.  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 1-jéig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 9. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, vagy a Közokt. tv. 
18. § (6) bekezdése szerinti 
szgy igazoló okirat másola-
ta, b, illetve munkáltatói 
igazolás, ha jelenleg is ha-
tósági bizonyítványhoz 
kötött munkakörben dolgo-
zik, részletes szakmai ön. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal  
(3/b-7/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„Tagintézményvezető” 
ellátva kell benyújtani. 
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Pc: Bedő Albert  
Középiskola,  
Erdészeti Szakiskola  
és Kollégium 
678 Ásotthalom, 
Kiss Ferenc körút 76. 
f: Andrésiné dr. Ambrus 
Ildikó. 
Tel.: (62) 291-522. 
A pályázat további megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap: 
www.nki.gov.hu, 
intézmény honlapja. 
 

Budapest Főváros  
Önkormányzata 
1052 Budapest, 
Városház u. 9–11. 
 

Várna 
Térségi Középiskolai 
Kollégium 
1149 Budapest, 
Mogyoródi u. 19–21. 
 
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban 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.  

Egyetemi szintű tanári v, 
vagy szociálpedagógus, 
vagy pedagógiai szak-
pszichológus, vagy pe-
dagógia szakos, vagy 
nevelő-tanár szakos v, 
pedagógus-szakvizsga, 
folyamatban lévő tanul-
mányok esetén a felső-
oktatási intézmény iga-
zolása a tanulmányok 
várható befejezéséről, ez 
esetben szükséges a ké-
pesítés megszerzésének 
igazolása a pályázatokról 
történő testületi döntés 
előtt. 
Legalább öt év peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy.  
Előny: legalább három-
éves közoktatási intéz-
ményvezetői gyak., 
idegennyelv-tudás (ezt 
igazoló dokumentum). 

ÁEI: 2012. dec. 21. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, öt évre szól. 
Pbhi: 2012. szept. 20.  
Pehi: 2012. dec. 20.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
az azonos intézménytípus 
igazgatóinak illetményé- 
vel összhangban kerül  
megállapításra.  
Megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető.  
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-ot iga-
zoló szakmai ön, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő és a fenntartói straté-
giai célok megvalósulását 
célzó fejlesztési elképzelé-
seket, om, illetve folyamat-
ban lévő tanulmányok ese-
tén a felsőoktatási intéz-
mény igazolása a tanulmá-
nyok várható befejezéséről, 
ez esetben szükséges a ké-
pesítés megszerzésének 
igazolása a pályázatokról 
történő testületi döntés 
előtt, b, nyilatkozat (a pá-
lyázónak a 2011. évi 
CXII., az információs ön-
rendelkezési jogról és az 
információszabadságról 
szóló törvény alapján nyi-
latkoznia kell arról, hogy 
hozzájárul-e teljes pályázati 
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anyagának a véleményezők 
és döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, 
továbbításához). 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, kettő azo-
nos szövegű és mellékletű 
példányban, zárt borítékban 
(egy példányt nem kérünk 
összefűzni) „PÁLYÁZAT” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani. 
Pc. Budapest Főváros 
Önkormányzata  
Főpolgármesteri Hivatal 
Központi  
Ügyfélszolgálati Iroda 
1052 Budapest, 
Bárczy u. 13. 
f: dr. Kígyóssyné Privitzer 
Györgyi és Égerer Orsolya 
humánreferensek. 
Tel.: 327-1570, 999-9023. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap:  
2012. június 30. 
 

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 tevékeny-
ségei: családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálta-
tás, házi segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása, 
szociális étkeztetés, védő-
női szolgálat, fogorvosi 
alapellátás irányítása.  

Az 1/2000. (I. 7.)  
SzCsM rendelet 3. számú 
melléklete szerinti szak-
irányú szakképzettség, 
illetve a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 
2. számú mellékletének 
1. pontjában előírt képe-
sítés, legalább öt év, 
felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, gyer-
mekvédelem, illetve a 
szociális ellátás területén 
végzett munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet, „B” kategóriás 
jogosítvány, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, a szociális 
szakvizsgával nem ren-
delkező pályázónak a 
megbízást követő 
két éven belül a szociális 
szakvizsgát le kell  
tennie.  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony: határozatlan időre 
szóló családgondozói mun-
kakörre jön létre.  
Pbhi: 2012. júl. 11. 
Pehi: a pályázat benyújtását 
követő 30 napon belül.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
vp. a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 4. számú 
mellékletében foglaltak 
szerint. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: vpr a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, b, hitelesí-
tett om, szakmai ön, nyilat-
kozatot arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozatot, mely szerint 
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a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997. évi XXXI. tv. 
15. §-ának (8) bekezdésé-
ben meghatározott kizáró 
ok nem áll fenn.  
Pc: Társulási Tanács  
elnöke 
7095 Iregszemcse, 
Kossuth tér 19.  
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Szociális Közlöny, 
NKI internetes honlap: 
2012. június 11. 
 

Kistarcsa Város 
Önkormányzata 
2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48. 
 

Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa, 
Batthyány u. 2/A. 
 
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok (gyermekjóléti 
szolgáltatás, családsegítés, 
házi segítségnyújtás, szo-
ciális étkeztetés, nappali 
ellátás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, vé-
dőnői szolgálat) irányítá-
sa, munkájának koordiná-
lása, jogszerű működésé-
nek biztosítása a hatályos 
jogszabályokban, az ala-
pító okiratban, valamint a 
fenntartói és egyéb szak-
mai irányító szervezet 
útmutatásaiban foglaltak 
szerint.  

Főiskola – a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 
2. számú melléklet 
I/1. pontja szerinti felső-
fokú v, vagy az 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet 
3. számú mellékletének 
5. pontja szerinti felső-
fokú v és szociális szak-
vizsga, vagy a szociális 
szakvizsga elvégzéséről 
a pályázó nyilatkozata a 
megbízást követő két 
éven belüli letételére, 
legalább öt év, felsőfokú 
végzettséget vagy felső-
fokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvéde-
lem vagy a szociális 
ellátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve a közokta-
tás területén betöltött 
munkakörben szerzett 
szgy, büntetlen előélet.  
Előny: vezetői gyakorlat,
szociális szakvizsga. 

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
szept. 30-ig, határozott 
időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony határozatlan időre 
szól, újonnan létesített jog-
viszony esetén – a Kjt. 
21/A. § (2) bekezdésében 
foglaltak kivételével –  
három hónap próbaidő ki-
kötésével.  
A magasabb vezető beosz-
tás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszony-
ban áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.  
Pbhi: 2012. aug. 16. 
Pehi: 2012. szept. 30. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
vp: a pótlékalap 375%-ában, 
azaz, 75 000 Ft-ban állapítja 
meg.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
közjegyző által hitelesített 
om, b, nyilatkozatot, hogy 
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a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat, 
hogy a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró ok vele szem-
ben nem áll fenn.  
Az a pályázat érvényes, 
amely formailag és tartalmi-
lag – a benyújtás időpontjá-
ban – megfelel a jogszabá-
lyi előírásoknak és a pályá-
zati kiírásnak.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, egy 
példányban, „Alapszolgálta-
tási Központ intézményve-
zetői pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.  
Személyesen: Kistarcsa 
Város Polgármesteri Hiva-
tal, 2143 Kistarcsa, Szabad-
ság út 48. 
Pc: Kistarcsa Város  
Önkormányzat  
polgármestere 
2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48. 
f: Horváthné Borsos Andrea 
Tel.: 470-711/104. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Szociális Közlöny, 
Kistarcsa város önkor-
mányzati honlapja,  
Kistarcsai Híradó. 
 

Nagytarcsa Község  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2142 Nagytarcsa, 
Rákóczi u. 4. 

Nagytarcsai Családsegítő 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
2142 Nagytarcsa, 
Zrínyi u. 38. 
 
Lf: közalkalmazotti mun-
kakörre: családsegítés 
és/vagy gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatok 
végzése. 

Felsőfokú képesítés a 
15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. számú 
melléklet I/1. pontjában 
előírt, valamint az 
1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet 3. számú mel-
léklet 5. pontjában előírt 
képesítés, legalább öt év 
felsőfokú végzettséget, 
vagy felsőfokú szakmai 

ÁEI: 2012. szept. 3.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól há-
rom hónap próbaidő  
kikötésével. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr a szakmai 
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Vezetői feladatok: intéz-
ményvezetői feladatok 
ellátása, irányítás, ellen-
őrzés, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
alapító okiratában, 
SZMSZ-ében és az ellátá-
sok szakmai programjá-
ban foglalt tevékenységek 
és feladatok ellátása.  

képesítést igénylő a 
gyermekvédelem, a szo-
ciális ellátás, az egész-
ségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén 
betöltött munkakörben 
szerzett tapasztalat, szgy, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség. 

helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 
b, hiteles om, írásos nyilat-
kozat, melyben hozzájárul, 
hogy a véleményezésre 
jogosultak a pályázat tar-
talmát megismerjék, nyilat-
kozatot, mely szerint a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. §-ának (8) bekez-
désében meghatározott 
kizáró ok vele szemben 
nem merül fel, a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 
3/A. §-a alapján a megbízás 
feltétele, hogy a közalkal-
mazott nem áll cselekvőké-
pességet kizáró vagy korlá-
tozó gondnokság alatt, 
amelyről a megbízást meg-
előzően nyilatkozik.  
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott küldemény-
ként, két példányban, 
„Nagytarcsai Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Nagytarcsa község  
polgármestere 
2142 Nagytarcsa, 
Rákóczi u. 4.  
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
www.nagytarcsa.hu 
 

Rétság Kistérség  
Többcélú Társulása 
2651 Rétság, 
Rákóczi út 29–31.  
 

Rétság Kistérség  
Egységes  
Pedagógiai Szakszolgálat 
2651 Rétság, 
Rákóczi út 32. 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntés az in-
tézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe.  

Főiskola, a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 19.) 
ÖKM rendelet 3. §-ában 
meghatározott szakkép-
zettség (logopédus vagy 
gyógytestnevelő), peda-
gógus-szakvizsga,  
„B” kategóriás jogosít-
vány, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, magyar 
állampolgárság, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 21. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 20. 
Pehi: 2012. aug. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok 
beérkezését követően Rét-
ság Kistérség Többcélú 
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Előny: intézményvezető-
ként – legalább 3–5 év 
vezetői tapasztalat. 

Társulása Társulási 
Tanácsa dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, om, b, 
nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati anya-
ga pályázattal összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(91/2012/RKTT),  
valamint a munkakör meg-
nevezésével:  
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani. Személye-
sen. dr. Faragó Mária Edit, 
Nógrád megye, 
2651 Rétság, Rákóczi  
út 29–31.  
Pc: Rétság Kistérség  
Többcélú Társulása 
2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. 
f: dr. Faragó Mária Edit 
Tel.: (35) 550-042. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Rétság Kistérség Önkor-
mányzatai székhelyén: 
2012. június 20. 
 

Salgótarjáni Központi  
Általános Iskola  
és Diákotthon  
Igazgatótanács 
3100 Salgótarján, 
József Attila út 2. 
Tel.: (32) 310-396 
Fax: (32) 310-397 

Salgótarján  
Központi Általános Iskola 
és Diákotthon 
3102 Salgótarján, 
Petőfi út 96. 
 
Tagintézmény-vezető 

Főiskolai vagy egyetemi 
pedagógus v, legalább 
öt év szgy, büntetlen 
előélet, magyar állam-
polgárság, pedagógus-
szakvizsga. 
Előny: ezen a területen 
szerzett vezetői gyakor-
lat, magasabb vezetői 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető.  

ÁEI: azonnal. 
A vezetői megbízás  
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. aug. 27. 
Pehi: 2012. szept. 28. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, vpr, b 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul. 
Pc: Simon Tibor  
igazgató 
3100 Salgótarján, 
József Attila út 2.  
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Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 
8000 Székesfehérvár,  
Városház tér 1.  
 

Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat  
3. Számú Bölcsőde 
Székesfehérvár, 
Kígyó u. 1/A. 
 
Lf: kisgyermeknevelő 
munkakör betöltése mel-
lett a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, testi-
szellemi fejlődését elő-
segítő, gondozását végző 
költségvetési intézmény 
vezetése, irányítása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Főiskola, a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 
2. sz. melléklet I. rész 
I. Alapellátások 2. 
B) pontjában meghatáro-
zott felsőfokú v és szak-
képzettség vagy felső-
fokú v hiányában szak-
irányú felsőfokú szakké-
pesítés, amellyel a maga-
sabb vezetői feladatok 
2013. december 31-ig 
láthatók el, magasabb 
vezetői megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető, 
legalább öt év felsőfokú 
v, vagy felsőfokú szak-
mai képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás terü-
letén betöltött munka-
körben szerzett szgy, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, magyar 
állampolgár vagy külön 
jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózko-
dás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy, 
ne álljon a foglalkozás 
gyakorlásától eltiltás 
hatálya alatt, a gyerme-
kek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15. § 
(8) bekezdése szerinti 
kizáró ok ne álljon fenn, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalása.  

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 31-ig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 5. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat a humán közszolgáltatá-
si szakbizottság tagjaiból és 
a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendeletben megha-
tározott személyekből álló 
bizottság véleményezi. 
A pályázatokról Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
dönt. Közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezés 
esetén a kinevezés kisgyer-
meknevelő munkakörre  
– a Kjt. 21/A. § (4) bekez-
désében foglaltak kivételé-
vel – négy hónap próbaidő 
kikötésével történik.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, vpr (három 
példányban), b, szgy igazo-
lása, nyilatkozat, hogy a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 
15. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok 
vele szemben fennáll-e, 
nyilatkozat, hogy hozzá-
járul-e pályázata nyílt ülé-
sen történő tárgyalásához, 
nyilatkozat, hogy hozzájárul 
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, nyilatkozat, hogy 
hozzájárul a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet-
ben meghatározott vélemé-
nyezők részére pályázata 
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Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
7. Számú Bölcsőde 
8000 Székesfehérvár, 
Szeder u. 10.  
 
Lf: kisgyermeknevelő 
munkakör betöltése mel-
lett a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, testi-
szellemi fejlődését előse-
gítő, gondozását végző 
költségvetési intézmény 
vezetése, irányítása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tartalmának megismerésé-
hez, nyilatkozat, hogy a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(10114/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével 
ellátva: (10114/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „bölcsőde-
vezető” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.  
Személyesen: Mazzag Ká-
roly dr., Fejér megye, 8000 
Székesfehérvár, Városház 
tér 1.  
Pc: Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár: 
Városház tér 1. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.szekesfehérvár.hu/ 
onkormanyzat/karrier: 
2012. június 5., 
Szociális Közlöny. 
 
 
ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 31-ig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 5. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat a humán közszolgáltatá-
si szakbizottság tagjaiból és 
a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendeletben megha-
tározott személyekből álló 
bizottság véleményezi. 
A pályázatokról Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
dönt. Közalkalmazotti 
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munkakörbe kinevezés 
esetén a kinevezés kisgyer-
meknevelő munkakörre  
– a Kjt. 21/A. § (4) bekez-
désében foglaltak kivételé-
vel – négy hónap próbaidő 
kikötésével történik.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, vpr (három 
példányban), b, szgy igazo-
lása, nyilatkozat, hogy a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. § (8) bekezdésé-
ben meghatározott kizáró 
ok vele szemben fennáll-e, 
nyilatkozat, hogy hozzá-
járul-e pályázata nyílt ülé-
sen történő tárgyalásához, 
nyilatkozat, hogy hozzájárul 
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, nyilatkozat, hogy 
hozzájárul a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet-
ben meghatározott vélemé-
nyezők részére pályázata 
tartalmának megismerésé-
hez, nyilatkozat, hogy a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(10111/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével 
ellátva: (10114/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „bölcsőde-
vezető” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.  
Személyesen: Mazzag Ká-
roly dr., Fejér megye, 
8000 Székesfehérvár,  
Városház tér 1.  
Pc: Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár: 
Városház tér 1. 
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Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat  
8. Számú Bölcsőde 
8000 Székesfehérvár, 
Tóvárosi lakónegyed 69. 
 
Lf: kisgyermeknevelő 
munkakör betöltése mel-
lett a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, testi-
szellemi fejlődését előse-
gítő, gondozását végző 
költségvetési intézmény 
vezetése, irányítása.  
 
 
 
 
 
 
 

A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.szekesfehérvár.hu/ 
onkormanyzat/karrier: 
2012. június 5., 
Szociális Közlöny. 
 
 
ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 31-ig,  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 5. 
Pehi: 2012. aug. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat a humán közszolgáltatá-
si szakbizottság tagjaiból és 
a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendeletben megha-
tározott személyekből álló 
bizottság véleményezi. 
A pályázatokról Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
dönt. Közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezés 
esetén a kinevezés kisgyer-
meknevelő munkakörre  
– a Kjt. 21/A. § (4) bekez-
désében foglaltak kivételé-
vel – négy hónap próbaidő 
kikötésével történik.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, vpr (három 
példányban), b, szgy igazo-
lása, nyilatkozat, hogy a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. § (8) bekezdésé-
ben meghatározott kizáró 
ok vele szemben fennáll-e, 
nyilatkozat, hogy hozzá-
járul-e pályázata nyílt ülé-
sen történő tárgyalásához, 
nyilatkozat, hogy hozzájárul 
a pályázati anyagában fog-
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lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, nyilatkozat, hogy 
hozzájárul a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet-
ben meghatározott vélemé-
nyezők részére pályázata 
tartalmának megismerésé-
hez, nyilatkozat, hogy a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(10113/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével 
ellátva: (10114/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „bölcsőde-
vezető” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.  
Személyesen: Mazzag Ká-
roly dr., Fejér megye, 8000 
Székesfehérvár, Városház 
tér 1.  
Pc: Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár: 
Városház tér 1. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.szekesfehérvár.hu/ 
onkormanyzat/karrier: 
2012. június 5., 
Szociális Közlöny. 
 

Kodolányi János  
Szakközépiskola,  
Szakiskola,  
Általános Iskola és Óvoda 
Vajszló 
7838 Vajszló, 
Iskola u. 1. 
 
 

Kodolányi János  
Szakközépiskola,  
Szakiskola,  
Általános Iskola és Óvoda 
Vajszló 
7838 Vajszló, 
Iskola u. 1. 
 
Intézményvezető-
helyettes 
 
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása. 

Főiskola (tanítói, tanári) 
szakirányú felsőfokú v, 
pedagógus-szakvizsga, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy – legalább 
öt év feletti szakmai ta-
pasztalat, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása, büntetlen elő-
élet, cselekvőképesség. 
Előny: felsőfokú képesí-
tés, intézményvezetői 
szakképzettség, „B” ka-
tegóriás jogosítvány. 
Előny: jó szintű vezetői 
kompetencia, kiváló 

ÁEI: 2012. szept. 3. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 23. 
Pehi: 2012. aug. 24. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: alkalmazotti 
kör és szülői szervezetek 
véleményezése, valamint a 
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szintű önálló munkavég-
zésre való alkalmasság.  

roma nemzetiségi önkor-
mányzatok egyetértésének 
beszerzése után az igazgató-
tanács dönt a pályázók te-
kintetében, melyet követően 
az intézményvezető bízza 
meg a nyertes pályázót. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati 
anyagot az elbírálásban 
részt vevők teljes körűen 
megismerhetik, személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat, hogy  
a Kjt. 41. § (2) bekezdése 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(59/528/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„Intézményvezető helyet-
tes” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani.  
Pc: Kodolányi János  
Szakközépiskola,  
Szakiskola,  
Általános Iskola és Óvoda 
7838 Vajszló, 
Iskola u. 1. 
f: Kilinkó Gyula. 
Tel.: (73) 485-091. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap, 
Helyben szokásos módon: 
2012. július 5. 
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek 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 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
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  
 
 
 

Óvodapedagógus 
 

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

 

1 2 3 4 

Pajkos Óvoda 
1119 Budapest, 
Pajkos u. 35. 

Óvodapedagógus Főiskolai szintű óvoda-
pedagógusi v, határozat-
lan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, büntetlen 
előélet. 
Előny: pályakezdő. 

ÁEI: 2012. aug. 21. 
Pbhi: 2012. aug. 14. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
Illetmény, juttatás: a vonat-
kozó jogszabályok az irány-
adók. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: fényképes szakmai ön, 
om, b. 

 
 
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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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
e-mailen info@ 
pajkosovi.ujbuda.hu 
Pc: Pajkos Óvoda 
1119 Budapest, 
Pajkos u. 35. 
 

Benedek Elek Óvoda 
3014 Hort, 
Iskola út 3. 
Tel.: (37) 378-023 
e-mail: 
hortovi@intellimail.hu 

Óvodapedagógus Főiskolai v, 3–5 év 
szakmai tapasztalat. 

ÁEI: 2012. szept. 3. 
A megbízás  
2014. dec. 31-ig, 
határozott időre szól, három 
hónap próbaidő kikötésével. 
Pbhi: a közzétételtől számí-
tott 30 nap 
Pehi: a határidő lejárta után 
15 nap. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
Pc: Benedek Elek Óvoda 
vezetője 
3014 Hort, 
Iskola út 3. 
 

ÁMK Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde 
6622 Nagymágocs, 
Rákóczi Ferenc u. 27. 
 

Óvodapedagógus 
 
A munkavégzés helye: 
6622 Nagymágocs, 
Mátyás király u. 20. 

Főiskola, óvodapedagó-
gusi v, büntetlen előélet,  
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. szept. 3. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti 
jogviszony három hónapos 
próbaidővel. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
Pbhi: 2012. jún. 29. 
Pehi: 2012. júl. 16. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: 6622 Nagymágocs, 
Rákóczi F. u. 27.  
 

 
 

Tanító, tanár 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirde4,32tett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Óbudai Harrer Pál  
Általános Iskola 
1033 Budapest, 
Harrer Pál u. 7. 
Tel.: 250-0887 
Fax: 454-1510 
e-mail: 
harrer-a@kszki.obuda.hu 
 

Napközis tanító 
 
 
 
Magyar–történelem  
szakos tanár 

Tanítói diploma, angol 
műveltségi területtel. 
 
 
Főiskolai v. 
 

ÁEI: 2012. júl. 25. 
Jelentkezés: júl. 13-ig  
elektronikus úton, 
címzett: Balogh Éva  
igazgató. 
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Üllés és Forráskút  
Községek  
Általános Iskolája,  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézménye,  
Óvodája és Bölcsődéje 
Csólyospálosi  
Általános Iskola 
6135 Csólyospálos, 
Kossuth L. u. 58. 
Tel./fax: (77) 486-036 
e-mail: 
igazgatosag@altisk- 
cspalos.sulinet.hu 
 
 

Ének  
 
 
Fizika 

Főiskolai szintű tanári 
szakképzettség. 

ÁEI: 2012. aug. 25. 
A megbízás határozott időre 
szóló óraadó. 
Pehi: a pályázat beadásának 
határideje után 30. nap. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadó. 
Pc: Máté Sándor  
tagintézmény-vezető 

Szügyi Dániel  
Református  
Általános Iskola 
5510 Dévaványa, 
Vörösmarty út 2. 
Tel./fax: (66) 483-342 
e-mail: 
szugyiref@freemail.hu 

Angol–német szakos tanár
(2012/2013-as tanévre) 

Református vallás, 
példás hitélet,  
érvényes diploma,  
rendezett magánélet. 

ÁEI: 2012. nov. 1. 
Pbhi: 2012. aug. 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
szl. megoldható. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, b. 
Pc: Szügyi Dániel  
Református  
Általános Iskola 
Dr. Csatáriné Tóth Éva 
igazgató 
5510 Dévaványa, 
Vörösmarty út 2.  
 
 

Dózsa György Gimnázium, 
Szakközépiskola  
és Kollégium 
6120 Kiskunmajsa,  
Kálvária u. 6.  
 

Matematika–fizika vagy 
matematika–kémia szakos 
tanár 

Egyetemi v,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet.  

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő (100%). 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
ön, om, b. 
Jelentkezni 2012.  
július 27-ig lehet személye-
sen vagy postai úton. 
Pc: Dózsa György  
Gimnázium,  
Szakközépiskola  
és Kollégium 
6120 Kiskunmajsa,  
Kálvária u. 6.  
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II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 
9113 Koroncó, 
Rákóczi u. 41. 

Német szakos nyelvtanár 
 
 
Technika, számítástechni-
ka, fizika, biológia szakos 
tanár 
 

 ÁEI: 2012. aug. 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om. 

Mezőkovácsházi  
Csanád Vezér  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 184. 
Tel.: (68) 381-366 

Tanító 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanító német műveltség-
területtel 

Szakirányú főiskolai v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakirányú főiskolai v. 

ÁEI: 2012. aug. 22. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
Pbhi: 2012. júl. 2. 
Pehi: 2012. júl. 16. 
Illetmény, juttatás: besoro-
lás szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
ön, b, om. 
Pc: Fodor Istvánné  
igazgató 
Mezőkovácsházi  
Csanád Vezér  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 184. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 22. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű. 
A foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő, heti 17 órás. 
Pbhi: 2012. júl. 2. 
Pehi: 2012. júl. 16. 
Illetmény, juttatás: besoro-
lás szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
ön, b, om. 
Pc: Fodor Istvánné 
igazgató 
Mezőkovácsházi  
Csanád Vezér  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 184 
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Ránki György  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2300 Ráckeve, 
Kossuth Lajos u. 16. 
Tel.: (24) 385-113 
e-mail: 
info@ranki.rackeve.hu 
 

Gitár szakos tanár, 
(heti 14 órára) 
 
 
Grafika és festészet sza-
kos tanár, 
(heti 8 órára) 

Szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi v, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön. 
Pc: Szomoru Judit 
igazgató 
Ránki György  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2300 Ráckeve, 
Kossuth L. u. 16. 
 

Kereskedelmi  
és Idegenforgalmi  
Középiskola 
3910 Tokaj, 
Bodrogkeresztúri u. 5. 
Tel.: (47) 552-094 
 

Angol–bármely szakos 
középiskolai tanár 

 ÁEI: 2012. szept. 1. 
f: iskola igazgatója. 
Tel.: (47) 552-094. 

 
 

Egyéb 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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ÁMK  
Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde 
6622 Nagymágocs,  
Rákóczi Ferenc u. 27.  
 

Óvodai dajka 
 
A munkavégzés helye: 
6622 Nagymágocs, 
Mátyás király u. 20.  

8 általános, óvodai dajka 
szakképesítés, büntetlen 
előélet, magyar állam-
polgárság.  

ÁEI: 2012. szept. 3. 
Pbhi: 2012. jún. 29. 
Pehi: 2012. júl. 16. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, három hónapos 
próbaidővel.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: ÁMK  
Napközi Otthonos Óvoda  
és Bölcsőde 
6622 Nagymágocs,  
Rákóczi Ferenc u. 27.  
 

Rákóczi úti Óvoda 
8000 Székesfehérvár, 
Rákóczi u. 30. 

Óvodatitkár Középfokú képesítés, 
közgazdasági szakközép-
iskolai v, pénzügyi terü-
leten szerzett legalább 
egy–három év szakmai 
tapasztalat. 
 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével - így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel - kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 
p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői gyakorlat 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetési program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez  
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 

Kultúra 
 

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

1 2 3 4 

Karcag  
Városi Önkormányzat 
5300 Karcag, 
Kossuth tér 1. 

Déryné Kulturális,  
Turisztikai, Sportközpont 
és Könyvtár 
5300 Karcag, 
Dózsa Gy. u. 5–7. 

Felsőfokú közművelő-
dési v és szakképzettség 
vagy nem szakirányú 
egyetemi v és felsőfokú 
szakirányú munkaköri 
szakvizsga, a kulturális 
szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a 
képzés finanszírozásá-
ról szóló 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM rendelet 
szerint akkreditált veze-
tési-szervezési, pénz-

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás  
öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejét követő  
30 napon belül. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
kézzel írott részletes szak-
mai ön, vpr, b., om. 

 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakör-típusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni. 



 
2378 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 14. szám 

1 2 3 4 

ügyi-gazdasági, állam-
háztartási ismereteket is 
nyújtó közművelődési-
intézmény-vezető tanfo-
lyam eredményes elvég-
zése, a felsőfokú köz-
művelődési végzettsé-
gének és szakképzettsé-
gének vagy a nem szak-
irányú egyetemi vég-
zettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri 
szakvizsgájának megfe-
lelő feladatkörben leg-
alább ötéves szgy és 
kiemelkedő közműve-
lődési tevékenység. 
 

Pc: Karcag  
Városi Önkormányzat  
polgármestere 
5300 Karcag, 
Kossuth tér 1. 

 
 
 
 
 

Közlemény főiskolai szintű oklevél érvénytelenítéséről 
 
 

I. 
 

A Bischof Anna (szül.: Szeged, 1958. november 9., an.: Eckert Katalin, törzskönyvi szám: V-9/1977.), részére, 
426/1981. szám alatt, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola által kiállított főiskolai szintű orosz–testnevelés szakos 
tanár végzettséget tanúsító oklevél elveszett. Helyette 2012. március 30-án másodlatot állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 
 

II. 
 
A Szabó Katalin (szül.: Szeged, 1973. november 10., an.: Adorján Rozália, törzskönyvi szám: IV-20/1998.), részé-

re, 945/1998. szám alatt, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola által kiállított főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár és művelődésszervező végzettséget tanúsító oklevél elveszett. Helyette 2012. április 4-én másodlatot 
állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 
 

III. 
 
A Baksa Norbert (szül.: Kalocsa, 1978. január 13., an.: Tóth Judit, törzskönyvi szám: XIX-1/1997.), részére, 

304/2002. szám alatt, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar által kiállított főiskolai 
szintű technika–testnevelés szakos tanár végzettséget tanúsító oklevél elveszett. Helyette 2012. május 4-én másodlatot 
állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
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IV. 
 
A Pappné Erdő Zsuzsanna (szül.: Budapest, 1956. szeptember 8., an.: Bedák Erzsébet, törzskönyvi szám:  

XI-4/1976.), részére, 628/1980. szám alatt, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola által kiállított főiskolai szintű bioló-
gia–mezőgazdasági ismeretek szakos általános iskolai tanár végzettséget tanúsító oklevél elveszett. Helyette 2012. 
május 24-én másodlatot állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 

dr. Dömötör Máté s. k., 
egyetemi főtitkár 

Szegedi Tudományegyetem 
 

 
 
 

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleményei 
 

I. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. de-
cember 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által 
jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 
lineáris közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 2012. évi 
támogatására 100 000 000 forint keretösszegben (KMUSZ2012). 

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2012. augusztus 2-a, a második és további fordulók beadási határnapja 
tárgyhó első csütörtöke. 

A pályázati eljárás részleteiről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapján 
(http://tamogatas.mtva.hu/) nyújt tájékoztatást, valamint ugyaninnen a pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentu-
mok letölthetőek. 
 
 

II. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. de-
cember 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által 
jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 
lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 
20 000 000 forint keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2012). 

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2012. szeptember 6-a, a második és további fordulók beadási határnap-
ja tárgyhó első csütörtöke. 

A pályázati eljárás részleteiről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapján 
(http://tamogatas.mtva.hu/) nyújt tájékoztatást, valamint ugyaninnen a pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentu-
mok letölthetőek. 
 
 

III. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváha-
gyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdetett meg televíziófilmek és 
televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására [FEHÉRGYÖRGY2012 (TVFILM2012)]. 
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A Médiatanács a 2012. július 5-ei döntése értelmében a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta. 
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe az – ÁPF XII. 8) pontja szerinti – eljárás 

eredményét közlemény formában az Alap (http://tamogatas.mtva.hu/) valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság Médiatanácsa (http://www.mediatanacs.hu/) honlapján tette közzé. 

 
 

IV. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 136. §-ának (1) és 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló 2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, továbbá a 
Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján nyílt beadású pályázati 
eljárást hirdetett meg televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés támogatására [EGRILAJOS2012 
(TVFILMTERV2012)]. 

A Médiatanács a 2012. július 5-ei döntése értelmében a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta. 
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe az – ÁPF XII. 8) pontja szerinti – eljárás 

eredményét közlemény formában az Alap (http://tamogatas.mtva.hu/) valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság Médiatanácsa (http://www.mediatanacs.hu/) honlapján tette közzé. 

 
dr. Néder Sarolta s. k., 

vezérigazgató-helyettes 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

 
 

 
 
 
 

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére 
 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötele-
zően előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) 
Korm. rendelet tartalmazza. 
 
 

MISKOLCI EGYETEM a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-
zatot hirdet 

 
MISKOLCI EGYETEM Gazdasági és Műszaki Igazgatóság 
gazdasági főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 4 évig szól.  
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc, Egyetemváros. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gazdasági főigazgató feladata: a ha-

tályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az egyetem gazdálkodásának 
szervezése és irányítása, különösen a költségvetés és egyéb pénzügyi és anyagi források tervezése, ezek jogszabályban 
és belső utasításokban meghatározott módon való teljesítése, a gazdálkodási egységek gazdálkodásának funkcionális 



 
14. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2381 

irányítása és ellenőrzése, az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elkészítése, az anyagi-pénzügyi 
eszközök rendeltetésszerű, gazdaságos és célszerű felhasználásának biztosítása, gondoskodás az egyetemi vagyon 
megőrzéséről, az intézmény tulajdonában lévő épületek és eszközök hasznosításáról, a gazdálkodási és pénzügyi jog-
szabályok végrehajtása, betartása, illetve az arra vonatkozó intézkedések megtétele, végrehajtásuk ellenőrzése. Részle-
tesebb feladatait a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 20. §-a 
tartalmazza. 

 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő 
foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, 
továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 
– főiskola, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ban 

előírt végzettség, szakképzettség,  
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
– magyar állampolgárság,  
– büntetlen előélet,  
– vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  
– a munkakör betöltésének a feltétele, hogy a jelöltnek szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.  
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– gazdasági területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,  
– költségvetési területen szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat,  
– C típusú középfokú angol nyelvvizsga.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz,  
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles 

másolata,  
– motivációs levél,  
– vezetői program,  
– összeférhetetlenségi nyilatkozat,  
– nyilatkozat az illetékes személyek és testületek felhatalmazásáról a teljes pályázati anyag megismerésére,  
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  
– nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.  
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 23.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kottman Nóra nyújt, a (46)-565-111/10-39 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
– postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Egyetemváros, 

Humánpolitikai Iroda. A/4. épület II. emelet ), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: R/1075-1/2012., valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértői munkakörben gazdasági főigazgató 
(Miskolci Egyetem), 

– postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Egyetemváros), kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: R/1075-1/2012., valamint a munkakör 
megnevezését: ügyvivő szakértői munkakörben gazdasági főigazgató (Miskolci Egyetem). 
vagy 

– személyesen: Kottman Nóra igazgatási ügyintézőnek, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc, Egyetemvá-
ros, Humánpolitikai Iroda. A/4. épület II. emelet. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. A Szenátus ál-
tal felállított rangsor alapján a rektor tesz javaslatot a megbízásra jogosult nemzeti fejlesztési miniszternek. A nemzeti 
fejlesztési miniszter – a rektor valamennyi alkalmasnak talált pályázó felsorolását tartalmazó javaslatának figyelembe 
vételével – dönt a vezetői megbízás kiadásáról.  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
– www.nki.gov.hu 2012. június 22.  
– Észak-Magyarország című napilap 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban 

kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton vagy személyesen az Egyetem Humánpolitikai Irodájába 
(3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület II.em.) benyújtani.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.  
 

prof. dr. Patkó Gyula s. k., 
rektor 

 
 
 

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb 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 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
 
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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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 

Atkár Község 
Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
3213 Atkár,  
Fő út 70.  
 

Árnyaskert Óvoda  
3213 Atkár,  
Széchenyi u. 1.  
  
Lf: a Közokt. tv. 54. § 
(1) bekezdés és 55. § 
(2) bekezdése. 

Felsőfokú képesítés, 
Közokt. tv. 18. § (1) be-
kezdés szerint, felhasz-
nálói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások),  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség.  
Előny: vezetői gyak. – 
legalább egy–három év 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás  
2017. szept. 30-ig szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
PbhI: 2012. aug. 24.  
Pehi: 2012. szept. 24.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-t iga-
zoló szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázatot a pályázati 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhetik, 30 napnál nem 
régebbi b, nyilatkozat arról, 
hogy vagyonnyilatkozat 
tételét vállalja.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(1040/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani  
Pc: Atkár Község  
Önkormányzata  
3213 Atkár,  
Fő út 70.  
f: Kocsis Attila polgár- 
mester.  
Tel.: (37) 351-021.  
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Budapest Főváros  
XIV. Kerület  
Zugló Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
1145 Budapest,  
Pétervárad u. 2.  
Tel.: 872-9203 

Kincskereső Óvoda  
1148 Budapest,  
Nagy Lajos király útja 92.–
Szugló u. 75.  
Tel.: 467-0904 

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga,  
legalább öt év óvoda-
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 30.  
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. nap.  
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártától számított 
30. napot követő első  
képviselő-testületi ülés.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om, b, öt év szgy iga-
zolása, szakmai ön, az óvo-
da elfogadott nevelési prog-
ramját alapul vevő vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, a Kjt. 20/A. § (5) bek. 
alapján készült nyilatkoza-
tot a pályázati anyag keze-
léséről, nyilatkozatot, hogy 
a magasabb vezetői megbí-
zás elnyerése esetén a pá-
lyázóval szemben a Kjt. 
41. § szerinti összeférhetet-
lenség nem áll fenn, a ma-
gasabb vezetői beosztást 
elnyerő pályázónak  
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége van, amelyet 
a megbízást követő 30 na-
pon belül köteles teljesíteni.  
A pályázat benyújtásának 
módja: lezárt borítékban, 
papíralapon, két példányban 
(Bp. Főv. XIV. Ker. Zugló 
Önkorm. Polgármesteri 
Hivatal Köznevelési Cso-
port, Intézményvezetői 
pályázat) megjelöléssel 
ellátva személyesen az 
Ügyfélszolgálati Irodán 
keresztül kell benyújtani.  
1145 Budapest,  
Pétervárad u. 2. 
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Bükkaranyos Község 
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
3554 Bükkaranyos,  
Petőfi S. út 100. 

Általános Iskola  
és Napközi Otthonos 
Óvoda  
3554 Bükkaranyos,  
Rákóczi F. u. 23. 

Szakirányú főiskolai v,  
pedagógus-munkakörben 
– legalább öt év szakmai 
tapasztalat –, pedagógus-
szakvizsga, közoktatás-
vezetői szakvizsga.  
Előny: H2O program 
ismerete. 

Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap.  
Pehi: a beadási határidő 
lejártát követő  
45 napon belül.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
a Korm. rendeletben meg-
határozottakat, adatvédelmi 
nyilatkozatot.  
Pc: Nagy Lajos  
polgármester  
3554 Bükkaranyos,  
Petőfi S. út 100.  
Tel.: (46) 476-352.  
 

Egyházasgerge  
Községe Önkormányzata 
Képviselő-testülete  
3185 Egyházasgerge,  
Lenin út 30. 

Egyházasgerge– 
Karancsberény Községek 
Önkormányzatainak  
Óvodája  
3185 Egyházasgerge,  
Lenin út 72.  
  
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban meghatározott 
feladatok ellátása, az in-
tézmény törvényes mű-
ködtetése, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói 
jogok gyakorlása.  

Felsőfokú óvodapeda-
gógus v és pedagógus-
szakvizsga, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, szakképesí-
tésnek megfelelő mun-
kakörben szerzett öt év 
szgy, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: főiskola, közokta-
tás-vezetői vagy óvodai 
menedzser vagy vezető 
óvodapedagógus-szak-
vizsga, helyismeret. 

ÁEI: 2012. aug. 31.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 15 nap.  
Pehi: 2012. aug. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatról 
a fenntartó önkormányzatok 
képviselő-testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön, vpr, 
30 napnál nem régebbi b, 
om, a pályázat véleménye-
zésében és elbírálásában 
részt vevők betekintési 
jogára utaló nyilatkozatot, 
nyilatkozat a zárt vagy nyílt 
ülés keretében történő tár-
gyalásra vonatkozóan, to-
vábbá a korábbi munkavi-
szonyokra vonatkozó  
igazolásokat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen vagy 
postai úton a pályázat meg-
nevezésével: „óvodavezetői 
pályázat” ellátva kell be-
nyújtani.  
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Pc: Egyházasgerge  
Önkormányzata  
3185 Egyházasgerge,  
Lenin út 30.  
f: Révay Endre polgár- 
mester.  
Tel.: (32) 452-200.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. július,  
fenntartó önkormányzatok 
hirdetőtáblája.  
 

Hodász Nagyközségi  
Önkormányzat  
4334 Hodász,  
Petőfi Sándor u. 6.  
 

Hodászi 
Eszterlánc Egységes 
Óvoda–Bölcsőde  
4334 Hodász,  
Bem József u. 3–5.  
  
 

Főiskola, óvodavezetői 
gyak. – legalább öt év 
feletti vezetői tapasztalat,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség,  
közoktatási vezetői  
pedagógus-szakvizsga.  

ÁEI: 2012. szept. 1.  
A vezetői megbízás  
2017. aug. 31-ig határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. aug. 15.  
Pehi: 2012. aug. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: jogszabá-
lyokban előírt rendben  
történik.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai program, szakmai 
ön, b, hozzájáruló nyilatko-
zat nyílt ülésen történő 
elbírálásához.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(2977/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, vagy személye-
sen: Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye, 4334 Hodász, 
Petőfi Sándor u. 6.  
Pc: Hodász Nagyközségi 
Önkormányzat  
4334 Hodász,  
Petőfi Sándor u. 6.  
f: Nagy János  
Tel.: (44) 550-026.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
Hodász Nagyközségi Ön-
kormányzat honlapja:  
2012. július 10., 
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Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola és Egységes Óvoda–
Bölcsőde honlapja:  
2012. július 2.  
 

Ipolytarnóc Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
3138 Ipolytarnóc,  
Felszabadulás út 5.  
 

Kerekerdő Óvoda  
Ipolytarnóc  
3138 Ipolytarnóc,  
Rákóczi út 35.  
  
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban meghatározott 
feladatok ellátása, az in-
tézmény törvényes mű-
ködtetése, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói 
jogok gyakorlása.  

Felsőfokú óvodapedagó-
gus v és pedagógus-szak-
vizsga, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatása, szakképesí-
tésnek megfelelő mun-
kakörben szerzett öt év 
szgy, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.  
Előny: főiskola, közokta-
tás-vezetői vagy óvodai 
menedzser vagy vezető 
óvodapedagógus-szak-
vizsga, helyismeret.  

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A vezetői megbízás  
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 15 nap.  
Pehi: 2012. aug. 10.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatról 
a képviselő-testület dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön, vpr, 
30 napnál nem régebbi b, 
om, a pályázat véleménye-
zésében és elbírálásában 
részt vevők betekintési 
jogára utaló nyilatkozatot, 
nyilatkozatot a zárt vagy 
nyílt ülés keretében történő 
tárgyalásra vonatkozóan, 
továbbá a korábbi munkavi-
szonyokra vonatkozó  
igazolásokat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zat megnevezésével: „óvo-
davezetői pályázat” ellátva 
kell benyújtani.  
Pc: Ipolytarnóc  
Önkormányzata  
3138 Ipolytarnóc,  
Felszabadulás út 5.  
f: Szabó Tibor polgár- 
mester.  
Tel.: (32) 454-160.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. július,  
önkormányzat  
hirdetőtáblája.  
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Községi Önkormányzat 
Sajókaza  
3720 Sajókaza,  
Petőfi Sándor u. 2.  
 

Napközi Otthonos Óvoda 
3720 Sajókaza,  
Papszer u. 2.  
  
Lf: a Közokt. tv. 
54–55. §-ában meghatá-
rozott feladatok.  
 

Főiskola, óvodapedagó-
gus v és -szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga,  
szgy – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, magyar 
állampolgárság,  
cselekvőképesség.  
 

ÁEI: 2012. aug. 16.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. júl. 26.  
Pehi: 2012. aug. 15.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
b , szakmai életrajz, vpr, 
om, nyilatkozat, hogy a 
pályázó a kiírt pályázat 
nyilvános vagy zárt képvi-
selő-testületi ülésen történő 
tárgyalásához hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(1397/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, vagy személye-
sen: Stefán László polgár-
mester, Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye, 3720 Sajó-
kaza, Petőfi Sándor u. 2.  
f: Stefán László polgár- 
mester.  
Tel.: (48) 355-001.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
Sajókaza község honlapja:  
2012. június 22., 
Sajókaza Község Polgár-
mesteri Hivatalának hivata-
los hirdetőtáblája:  
2012. június 22. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos további információt a  
www.sajokaza.hu honlapon 
szerezhet.  
 

Szuhogy Község 
Önkormányzata  
3734 Szuhogy,  
József Attila u. 52.  

Nyitnikék  
Napközi Otthonos Óvoda 
3734 Szuhogy,  
József Attila u. 56.  

Főiskola, óvodapedagó-
gus, óvodapedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, legalább öt év  

ÁEI: 2012. szept. 1.  
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig határozott 
időre szól.  
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 Lf: az intézmény vezeté-
séhez, irányításához kap-
csolódó tevékenységek 
ellátása során gyakorolja 
a jogszabályokban és az 
intézmény SZMSZ-ében 
számára biztosított jogkö-
röket.  

feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, büntetlen 
előélet.  

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. júl. 24.  
Pehi: 2012. aug. 27.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület a vezetési progra-
mot az országos szakértői 
névjegyzékben szereplő 
szakértővel véleményezteti. 
A képviselő-testület a pá-
lyázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát  
fenntartja.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzetelemzés-
re épülő fejlesztési elkép-
zeléssel, b, nyilatkozat –
arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez hozzájárul, a pályá-
zati eljárásban részt vevők a 
pályázati anyagát megis-
merhetik, om.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal  
(121-48/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani, vagy sze-
mélyesen: Fóris Sándor, 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, 3734 Szuhogy,  
József Attila u. 52.  
Pc: Szuhogy Község 
Önkormányzata  
3734 Szuhogy,  
József Attila u. 52.  
f: Fóris Sándor 
Tel.: (48) 461-582.  
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. június 23.,  
az önkormányzat Szuhogy, 
József Attila u. 52. szám 
alatti hirdetőtáblája:  
2012. június 22.  
 

Taksony Nagyközség 
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
2335 Taksony,  
Fő út 85.  
 

Német Nemzetiségi  
Óvoda  
2335 Taksony,  
Szent Anna tér 1. 

Magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet, felső-
fokú óvodapedagógusi v 
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, nemzetiségi óvo-
dapedagógus, óvoda-
vezetői szakvizsga.  
Előny: számítógép  
felhasználói szintű  
ismerete. 

ÁEI: azonnal.  
A vezetői megbízás a kine-
vezés időpontjától számítva 
öt évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 90 nap.  
Pehi: a pályázati határidő 
lejártát követő soron követ-
kező képviselő-testületi 
ülés, de legkésőbb a határ-
időt követő 60 napon belül.  
A képviselő-testület a pá-
lyázatok elbírálása során az 
eredménytelenné nyilvání-
tás jogát fenntartja.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései, illetve Tak-
sony Nagyközség Önkor-
mányzatának képviselő-
testületének rendelkezései 
alapján.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, hiteles om, b, adat-
védelmi nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul-e 
pályázatának nyilvános 
ülésen való tárgyalásához.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „óvoda-
vezetői pályázat” meg-
jelöléssel ellátva kell  
benyújtani.  
Pc: Taksony Nagyközség 
polgármestere  
Kreisz László  
2335 Taksony,  
Fő út 85.  
f: tel.: (24) 520-780.  
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A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Barcs Város 
Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
7570 Barcs,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 46.  
 

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, 
Általános,  
Szakképző Iskola,  
Gimnázium, Kollégium, 
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény, 
Egységes  
Pedagógiai Szakszolgálat 
7570 Barcs,  
Tavasz u. 3.  
  
Lf: az irányadó jogsza-
bályok szerinti feladatok 
ellátása.  

Egyetem, egyetemi szin-
tű tanári v és szakkép-
zettség, pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szak-
képzettség, pedagógus-
munkakörben szerzett  
– legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
magyar állampolgárság, 
vagy külön jogszabály 
szerint szabad mozgás és 
tartózkodás jogával ren-
delkező, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett,  
18. életév betöltése,  
cselekvőképesség,  
büntetlen előélet,  
a nevelési és oktatási 
intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás.  

ÁEI: 2012. nov. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. aug. 15.  
Pehi: 2012. okt. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázat 
elbírálásáról a véleménye-
zési eljárást követően Barcs 
Város Önkormányzata 
képviselő-testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések, b, 
hiteles om, adatkezelési 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a pályázat 
véleményezésében és elbí-
rálásában részt vevők meg-
ismerhetik, nyilatkozat a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról, illetve arról, 
hogy nem áll fenn a pályá-
zóval szemben a 2007. évi 
CLII. törvény 9. §-ában 
meghatározott kizáró ok, 
nyilatkozat arról, hogy pá-
lyázatának nyilvános képvi-
selő-testületi ülésen történő 
elbírálásához hozzájárul, 
vagy zárt ülés tartását kéri.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal (6226), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „intézményve-
zető” ellátva kell benyújta-
ni, vagy személyesen:  
Karvalics Ottó polgármes-
ter, Somogy megye, 7570 
Barcs, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 46.  
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Pc: Barcs Város 
Önkormányzata  
képviselő-testülete  
7570 Barcs,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 46.  
f: Kocsis Zsuzsanna 
Tel.: (82) 565-963.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap,  
Barcs város honlapja:  
2012. június 26.  
 

Budapest Főváros  
Önkormányzata  
1052 Budapest,  
Városház u. 9–11.  
 

Bolyai János  
Fővárosi  
Gyakorló Műszaki  
Szakközépiskola  
és Kollégium  
1134 Budapest,  
Váci út 21.  
  
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelete és ellen-
őrzése mellett önállóan 
vezeti és képviselő 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.  
  
  
Csonka János 
Műszaki Szakközépiskola 
és Szakiskola  
1165 Budapest,  
Arany János u. 55.  
  
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelete és ellen-
őrzése mellett önállóan 
vezeti és képviselő a költ-
ségvetési szervet, ellátja 
az alapító okirat szerinti 
tevékenységeket, felel az 
intézmény ingyenes hasz-

Egyetemi szintű tanári v 
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, fo-
lyamatban lévő tanulmá-
nyok esetén a felsőokta-
tási intézmény igazolása 
a tanulmányok várható 
befejezéséről, ez esetben 
szükséges a képesítés 
megszerzésének igazolá-
sa a pályázatokról tör-
ténő testületi döntés 
előtt, legalább öt év  
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy,  
Előny: legalább három-
éves közoktatási-
intézmény-vezetői gyak., 
idegennyelv-tudás (ezt 
igazoló dokumentum).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól.  
Megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető.  
Pbhi: 2012. júl. 30.  
Pehi: 2012. szept. 30.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
az azonos intézménytípus 
igazgatóinak illetményé-
vel összhangban kerül  
megállapításra.  
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-t iga-
zoló szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, om, 
illetve folyamatban lévő 
tanulmányok esetén a felső-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható 
befejezéséről, ez esetben 
szükséges a képesítés meg-
szerzésének igazolása a 
pályázatokról történő testü-
leti döntés előtt, b, nyilat-
kozatot (a pályázónak a 
2011. évi CXII., az infor-
mációs önrendelkezési jog-
ról és az információszabad-
ságról szóló törvény alapján 
nyilatkoznia kell arról, hogy 
hozzájárul-e teljes pályázati 
anyagának a véleményezők 
és döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, 
továbbításához.  
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nálatába adott vagyon 
rendeltetésszerű használa-
táért és hasznosításáért, 
valamint a költségvetési 
szervben folyó szakmai 
munkáért.  
  
  
Teleki Blanka 
Közgazdasági  
Szakközépiskola  
1095 Budapest,  
Mester u. 23.  
  
Lf: az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelete és ellen-
őrzése mellett önállóan 
vezeti és képviselő 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.  
  
  
Újpesti  
Két Tanítási Nyelvű 
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Gimnázium  
1041 Budapest,  
Görgey Artúr út 26.  
  
Lf: az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelete és ellen-
őrzése mellett önállóan 
vezeti és képviselő 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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, kettő azo-
nos szövegű és mellékletű 
példányban, zárt borítékban 
(egy példányt nem kérünk 
összefűzni) „PÁLYÁZAT” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani:  
Pc: Budapest Főváros  
Önkormányzata  
Főpolgármesteri Hivatal 
Központi  
Ügyfélszolgálati Iroda  
1052 Budapest,  
Bárczy u. 1–3.  
f: dr. Kígyóssyné Privitzer 
Györgyi és Égerer Orsolya 
humánreferensek.  
Tel.: 327-1570, 999-9023.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. június 29. 
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Gennaro Verolino 
Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon  
és Gyermekotthon  
1121 Budapest,  
Hegyhát u. 35.  
  
Lf: az irányadó jogsza-
bályokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelete és ellen-
őrzése mellett önállóan 
vezeti és képviselő 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.  
 

Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola oligofrén 
szakán szerzett tanári v,  
pedagógus-szakvizsga,  
folyamatban lévő tanul-
mányok esetén a felsőok-
tatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok vár-
ható befejezéséről, ez 
esetben szükséges a ké-
pesítés megszerzésének 
igazolása a pályázatokról 
történő testületi döntés 
előtt, legalább öt év pe-
dagógus-munkakörben 
szerzett szgy.  
Előny: legalább három-
éves közoktatási-
intézmény-vezetői gyak., 
idegennyelv-tudás (ezt 
igazoló dokumentum).  
 

Hajdúnánás  
Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
4080 Hajdúnánás,  
Köztársaság tér 1.  
 

Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola  
és Kollégium  
4080 Hajdúnánás,  
Bocskai u. 29.  
  
Lf: a Közokt. tv.-ben, 
a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartás-
ról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényben és 
annak végrehajtási rende-
letében foglaltakra.  

Egyetem a Közokt. tv. 
17. § (1) bekezdése és 
18. § (1), (4) és (7) be-
kezdései szerinti v és 
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség,  
legalább öt év  
– a Közokt. tv. 18. §  
(5)–(6) bekezdéseiben 
meghatározott – peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet.  

ÁEI: 2012. nov. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. aug. 21.  
Pehi: 2012. okt. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat kép-
viselő-testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelésekkel, om, ameny-
nyiben van: tudományos 
fokozatot, állami nyelvvizs-
gát igazoló om, b, nyilatko-
zatot arról, hozzájárul-e 
ahhoz, hogy a pályázatot 
véleményező és elbíráló 
testület a személyét érintő 
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ügy tárgyalásakor nyilvános 
ülést tartson, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: hat példányban kell 
benyújtani (egy példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
öt példány – amelyek közül 
egy elektronikus adathordo-
zón nyújtandó be – csak a 
szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot 
tartalmazza).  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(5542-2/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„tanár munkakörben, igaz-
gató beosztás” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani. 
Pc: Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete  
4080 Hajdúnánás,  
Köztársaság tér 1.  
f: Hajdúnánás város polgár-
mestere, Hajdúnánás,  
Köztársaság tér 1.  
Tel.: (52) 381-411/105.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. július 16.,  
Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat honlapja:  
2012. június 29.,  
Hajdúnánási Újság:  
2012. július 12.  
 

Miskolc  
Megyei Jogú Város  
Közgyűlése  
3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
 

Földes Ferenc Gimnázium  
3525 Miskolc,  
Hősök tere 7.  
  
Lf: az intézmény vezeté-
séhez, irányításához  
kapcsolódó tevékenysé-
ge ellátása során gya-
korolja a jogszabályok-
ban és az intézmény 
SZMSZ-ében számára 
biztosított jogköröket.  

A Közokt. tv. 18. § 
(1) bekezdése és 128. § 
(22) bekezdése, valamint 
a Pedagógus-továbbkép-
zésről, a pedagógus-szak-
vizsgáról, valamint a to-
vábbképzésben részt ve-
vők juttatásairól és ked-
vezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Kor-
mányrendelet 20. §-ának 
(2) és (5) bekezdése  

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig határozott 
időre szól.  
Az intézmény fenntartói 
döntésen alapuló átszerve-
zése esetén a pályázati ki-
írás visszavonható. A ma-
gasabb vezető beosztás 
ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogvi-
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Szabó Lőrinc Általános  
és Német Két Tanítási 
nyelvű iskola  
3530 Miskolc,  
Vörösmarty M. u. 76.  
  
Lf: az intézmény vezeté-
séhez, irányításához kap-
csolódó tevékenysége 
ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az 
intézmény SZMSZ-ében 
számára biztosított jogkö-
röket.  

alapján: az adott nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
középiskolában – ha 
e törvény másként nem 
rendelkezik – egyetemi 
szintű tanári v és szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga,  
másodszor és további 
alkalommal történő meg-
bízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év  
– a (6) bekezdésben 
meghatározott kivétel-
lel – pedagógus-munka-
körben szerzett szgy,  
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás.  
Előny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szak-
képzettség, intézmény-
vezetői gyakorlat.  
A megbízás vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatásához kötött.  
  
  
A Közokt. tv. 17. § 
(1) bekezdés a) pontja, 
18. § (1) bekezdése és 
128. § (22) bekezdése, 
valamint a Pedagógus-
továbbképzésről, a peda-
gógus-szakvizsgáról, 
valamint a továbbkép-
zésben részt vevők jutta-
tásairól és kedvezménye-
iről szóló 277/1997. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 
20. §-ának (2) és 
(5) bekezdése alapján:  

szonyban áll vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A magasabb 
vezetői megbízás feltétele, 
hogy a közalkalmazott 
– a kinevezés szerinti mun-
kaköre mellett – látja el a 
magasabb vezetői beosztás-
ból eredő feladatait.  
A közalkalmazott által  
betöltendő munkakör:  
pedagógus.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 30 napon belül két 
példányban kell benyújtani.  
Pehi: 2012. szept. 30.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, a 
végzettséget igazoló eredeti 
okmányokat, vagy közjegy-
ző által hitelesített om, b, 
nyilatkozatot, melyben 
hozzájárul, hogy pályázati 
anyagát a pályázat elbírálá-
sában részt vevők, valamint 
a képviselő-testület megis-
merhesse, illetve abba bele-
tekinthessen, vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó 
szándéknyilatkozatot,  
a pályázó nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy vele 
szemben a Kjt. 41. § 
(2) bekezdése szerinti ösz-
szeférhetetlenség nem  
áll fenn.  
A pályázat benyújtásának 
módja: két egyező példány-
ban, „Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel, 
illetve elektronikus adat-
hordozón kell benyújtani.  
Pc: Miskolc  
Megyei Jogú Város  
polgármestere  
3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
f: tel.: (46) 512-778.  
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az adott nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakör betöltésé-
hez szükséges felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal tör-
ténő megbízás esetén a 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év  
– a (6) bekezdésben 
meghatározott kivétel-
lel – pedagógus-munka-
körben szerzett szgy,  
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás.  
Előny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szak-
képzettség, intézmény-
vezetői gyakorlat.  
A megbízás vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatásához kötött.  
 

  
 

Nagykálló Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
4320 Nagykálló,  
Somogyi B. út 5–7. 

Budai Nagy Antal  
Szakközépiskola  
4320 Nagykálló,  
Korányi F. út 27.  
  
Lf: igazgatói feladatok 
ellátása.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Egyetem, pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. aug. 1.  
Pehi: 2012. szept. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. és a 
Korm. rendelet szabályai 
szerint történik.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
személyes adatokat, élet-
utat, szakmai gyakorlatot 
bemutató ön, közjegyző 
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által hitelesített om, szgy 
igazolása, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázatot a képviselő-
testület nyilvános vagy zárt 
ülés keretében tárgyalja, 
teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratba foglalt nyilat-
kozatot arról, hogy a pályá-
zó az általános alkalmazási 
feltételeknek megfelel, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve be-
tekintésre jogosultak általi 
megismeréséhez hozzájárul, 
nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a betekintésre 
jogosultak a pszichológiai, 
illetve vezetői teszt ered-
ményét megismerhetik.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(8073/202.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„Budai N. Antal Szakkö-
zépiskola Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani.  
Pc: Nagykálló Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
4320 Nagykálló,  
Somogyi Béla út 5–7.  
f: Juhász Zoltán.  
Tel: (42) 263-407.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap,  
www.nagykállo.hu:  
2012. július 3.  
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázati eljárás-
ban a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek 
részt, ahol számot kell ad-
niuk szakmai felkészültsé-
gükről, pszichológiai, illet-
ve vezetői alkalmasságuk-
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Korányi Frigyes 
Gimnázium és Kollégium  
4320 Nagykálló,  
Korányi Frigyes út 27.  
  
Lf: igazgatói feladatok 
ellátása.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Egyetem, pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy – legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi  
eljárás lefolytatása,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség.  
  
  
  
  
 

ról. A pályázók a meghall-
gatás időpontjáról külön 
értesítést kapnak. A képvi-
selő-testület fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa. A pá-
lyázat elbírálásáról szóló 
értesítés írásban történik  
az elbírálást követő  
8 napon belül.  
  
  
ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. aug. 1.  
Pehi: 2012. szept. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. és a 
Korm. rendelet szabályai 
szerint történik.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
személyes adatokat, élet-
utat, szakmai gyakorlatot 
bemutató ön, közjegyző 
által hitelesített om, szgy 
igazolása, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázatot a képviselő-
testület nyilvános vagy zárt 
ülés keretében tárgyalja, 
teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratba foglalt nyilat-
kozatot arról, hogy a pályá-
zó az általános alkalmazási 
feltételeknek megfelel, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve be-
tekintésre jogosultak általi 
megismeréséhez hozzájárul, 
nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a betekintésre 
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Nagykállói Általános 
Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat  
4320 Nagykálló,  
Szabadság tér 5–8.  
  
Lf: igazgatói feladatok 
ellátása.  
  

jogosultak a pszichológiai, 
illetve vezetői teszt ered-
ményét megismerhetik.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(8072/202.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„Korányi F. Gimnázium 
Igazgatói pályázat” megje-
löléssel ellátva kell  
benyújtani.  
Pc: Nagykálló Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
4320 Nagykálló,  
Somogyi Béla út 5–7.  
f: Juhász Zoltán.  
Tel.: (42) 263-407.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap,  
www.nagykállo.hu:  
2012. július 3.  
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázati eljárás-
ban a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek 
részt, ahol számot kell ad-
niuk szakmai felkészültsé-
gükről, pszichológiai, illet-
ve vezetői alkalmasságuk-
ról. A pályázók a meghall-
gatás időpontjáról külön 
értesítést kapnak. A képvi-
selő-testület fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa. A pá-
lyázat elbírálásáról szóló 
értesítés írásban történik  
az elbírálást követő  
8 napon belül.  
  
  
ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
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Pbhi: 2012. aug. 1.  
Pehi: 2012. szept. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. és a 
Korm. rendelet szabályai 
szerint történik.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
személyes adatokat, élet-
utat, szakmai gyakorlatot 
bemutató ön, közjegyző 
által hitelesített om, szgy 
igazolása, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázatot a képviselő-
testület nyilvános vagy  
zárt ülés keretében tár-
gyalja, teljes bizonyító  
erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozatot arról, hogy  
a pályázó az általános  
alkalmazási feltételeknek 
megfelel, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, illetve bete-
kintésre jogosultak általi 
megismeréséhez hozzá-
járul, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a bete-
kintésre jogosultak a pszi-
chológiai, illetve vezetői 
teszt eredményét  
megismerhetik.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(8071/202.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„Nagykállói Általános  
Iskola Igazgatói pályázat” 
megjelöléssel ellátva kell  
benyújtani.  
Pc: Nagykálló Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
4320 Nagykálló,  
Somogyi Béla út 5–7.  
f: Juhász Zoltán.  
Tel.: (42) 263-407.  
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap,  
www.nagykállo.hu:  
2012. július 3.  
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázati eljárás-
ban a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek 
részt, ahol számot kell ad-
niuk szakmai felkészültsé-
gükről, pszichológiai, illet-
ve vezetői alkalmasságuk-
ról. A pályázók a meghall-
gatás időpontjáról külön 
értesítést kapnak. A képvi-
selő-testület fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa. A pá-
lyázat elbírálásáról szóló 
értesítés írásban történik  
az elbírálást követő  
8 napon belül.  
 

Salgótarján 
Megyei Jogú Város  
Közgyűlése  
3100 Salgótarján,  
Múzeum tér 1. 

Stromfeld Aurél 
Gépipari, Építőipari  
és Informatikai  
Szakközépiskola  
3100 Salgótarján,  
Rákóczi út 60.  
  
Lf: az intézmény szakmai 
vezetése, munkáltatói 
jogkörök gyakorlása, 
személyi és munkaügyi 
feladatok ellátása.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A Közokt. tv., továbbá a 
Kjt, illetve a Korm. ren-
deletben meghatározott 
feltételek.  
A magasabb vezetői 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti jogviszonyba, pe-
dagógus-munkakörbe 
kinevezhető.  
Vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása a 
pályázat elnyerése  
esetén.  

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. nap.  
(2012. aug. 5.)  
Pehi: 2012. szept. 27.  
Illetmény, juttatás:  
vp: a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, eddigi munkahelyet 
(a munkahelyek felsorolása, 
a munkaviszony kezdetének 
és végének megjelölésével), 
beosztásokat ismertető 
szakmai ön, vpr, b, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez, valamint pályázata 
fénymásolásához  
hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: írásos formában 
lehet benyújtani személye-
sen vagy postai úton a pá-
lyázati adatbázisban  
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Madách Imre Gimnázium 
és Szakközépiskola  
3100 Salgótarján,  
Arany János út 12.  
  
Lf: az intézmény szakmai 
vezetése, munkáltatói 
jogkörök gyakorlása, 
személyi és munkaügyi 
feladatok ellátása. 

szereplő azonosítószámmal 
és „Stromfeld-igazgató”  
megjelöléssel ellátva.  
Pc: Salgótarján  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Székyné  
dr. Sztrémi Melinda  
polgármester  
3100 Salgótarján,  
Múzeum tér 1.  
 
 
ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. nap. 
(2012. aug. 5.)  
Pehi: 2012. szept. 27.  
Illetmény, juttatás:  
vp: a Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, eddigi munkahelyet 
(a munkahelyek felsorolása, 
a munkaviszony kezdetének 
és végének megjelölésével), 
beosztásokat ismertető 
szakmai ön, vpr, b, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez, valamint pályázata 
fénymásolásához  
hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: írásos formában 
lehet benyújtani személye-
sen vagy postai úton a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámmal és 
„Madách-igazgató” meg-
jelöléssel ellátva.  
Pc: Salgótarján  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Székyné  
dr. Sztrémi Melinda  
polgármester  
3100 Salgótarján,  
Múzeum tér 1. 
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A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Budapest Főváros 
Önkormányzata  
1052 Budapest,  
Városház u. 9–11. 

Váci Mihály Kollégium 
1141 Budapest,  
Mogyoródi út 128.  
  
Lf: az irányadó jogszabá-
lyokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelet és ellenőr-
zése 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.  

Egyetemi szintű tanári v,
vagy szociálpedagógus, 
vagy pedagógiai szak-
pszichológus, vagy pe-
dagógia szakos, vagy 
nevelő-tanár szakos v, 
pedagógus-szakvizsga,  
folyamatban lévő tanul-
mányok esetén a felsőok-
tatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok vár-
ható befejezéséről, ez 
esetben szükséges a ké-
pesítés megszerzésének 
igazolása a pályázatokról 
történő testületi döntés 
előtt, legalább öt év pe-
dagógus-munkakörben 
szerzett szgy.  
Előny: legalább három-
éves közoktatási intéz-
ményvezetői gyakorlat,  
idegennyelv-tudás (ezt 
igazoló dokumentum). 

ÁEI: 2012. okt. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, öt évre szól.  
Megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető.  
Pbhi: 2012. júl. 30.  
Pehi: 2012. szept. 30.  
Illetmény, juttatás:  a Kjt. 
rendelkezései az irányadók 
és az azonos intézménytípus 
igazgatóinak illetményével 
összhangban kerül  
megállapításra.  
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-t iga-
zoló szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartó stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, om, 
illetve folyamatban lévő 
tanulmányok esetén a felső-
oktatási intézmény igazolá-
sa a tanulmányok várható 
befejezéséről, ez esetben 
szükséges a képesítés meg-
szerzésének igazolása a 
pályázatokról történő testü-
leti döntés előtt, b, nyilat-
kozatot (a pályázónak a 
2011. évi CXII. sz., infor-
mációs önrendelkezési jog-
ról és az információszabad-
ságról szóló törvény alapján 
nyilatkoznia kell arról, hogy 
hozzájárul-e teljes pályázati 
anyagának a véleményezők 
és döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, 
továbbításához).  
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, kettő azo-
nos szövegű és mellékletű 
példányban, zárt borítékban 
(egy példányt nem kérünk 
összefűzni) „PÁLYÁZAT” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani.  
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Pc: Budapest Főváros 
Önkormányzata  
Főpolgármesteri Hivatal 
Központi  
Ügyfélszolgálati Iroda  
1052 Budapest,  
Bárczy u. 1–3.  
f: dr. Kígyóssyné Privitzer 
Györgyi és Égerer Orsolya 
humánreferensek.  
Tel.: 327-1570, 999-9023.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. június 29.  
 

Budapest Főváros  
X. Kerület  
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
1102 Budapest,  
X. Bánya u. 35. 

Kőbányai  
Nevelési Tanácsadó  
és Pedagógiai  
Szolgáltató Központ  
1108 Budapest,  
Sibrik M. út 76–78.  
  
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntés az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe.  

Felsőfokú iskolai v, pszi-
chológus vagy gyermek-
pszichiáter v, pedagógus-
szakvizsga vagy azzal 
egyenértékű oklevél, 
klinikai vagy pedagógiai 
szakpszichológusi v,  
pedagógus-munkakörben 
legalább öt év szakmai 
tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, magyar 
állampolgárság,  
büntetlen előélet,  
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 30. 
A vezetői megbízás 
2017. júl. 31-ig határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. júl. 30.  
A postai úton történő be-
nyújtás esetén is a beérke-
zés időpontja irányadó.  
Pehi: 2012. aug. 31.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyi véleményezés után a 
kulturális, oktatási és sport 
bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. 
A bizottság javaslatára a 
végleges döntést a képvi-
selő-testület hozza meg.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy igazolá-
sa, szakmai ön, b, om, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
nyertes pályázóként a 2007. 
évi CLII. törvény 5. § 
(1) bekezdés a) pontja  
szerinti időben vagyon-
nyilatkozatot tesz, szak-
mai helyzetelemzésre  
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épülő vpr a fejlesztési  
elképzelésekkel.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton (egy 
példányban) vagy elektro-
nikus formában kell be-
nyújtani a pályázati adat-
bázisban szereplő azo-
nosítószámmal 
(K/38875/2012/II.), vala-
mint a munkakör megneve-
zésével: „igazgató” ellátva.  
Pc: Budapest Főváros  
X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Kulturális  
és Civil Csoportja  
1102 Budapest,  
X. Bánya u. 35., illetve  
kantasivett@kobanya.hu  
e-mail címre.  
f: dr. Kántásné  
dr. Szabó Ivett 
Tel.: 433-8151.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap:  
2012. június, 
www.kobanya.hu honlap:  
2012. június. 
 

Budapest, III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
1033 Budapest,  
Fő tér 3. 

Pedagógiai  
Szolgáltató Intézet  
1033 Budapest,  
Szérűskert u. 40. 

Egyetemi v, pedagógiai 
szakképzettség, legalább 
10 év pedagógiai szgy,  
legalább hároméves  
vezetői gyakorlat,  
közoktatás-vezetői szak-
vizsga, szaktanácsadói 
gyakorlat, büntetlen 
előélet.  

ÁEI: 2012. nov. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól.  
Pbhi: a megjelenéstől szá-
mított 30 nap  
Pehi: a pályázat benyújtása 
után három hónappal.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön, b, hitelesí-
tett om, nyilatkozatot mely-
ben hozzájárul, hogy a 
Korm. rendelet 5. § 
(10) bekezdésében  
foglaltak szerint vélemé-
nyük kialakításához a pá-
lyázat tartalmát megismer-
hetik, szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési  
elképzeléseket, vpr.  
A pályázat benyújtásának 
módja: öt példányban kell 
benyújtani.  
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Pc: Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Oktatási és Kulturális  
Főosztály  
1033 Budapest,  
Laktanya u. 4.  
Tel.: 437-8657.  
f: tel.: 437-8653.  
 

Szentes Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
6600 Szentes,  
Kossuth tér 6. 

Szentes Város 
Önkormányzata  
Bölcsődéje  
6600 Szentes,  
Vásárhelyi út 2.  
  
Lf: a 120 férőhelyes böl-
csőde – bölcsődei ellátás, 
házi gyermekfelügyelet, 
gyermekek napközbeni 
ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások: 
időszakos gyermekfel-
ügyelet, játszóház (játszó-
csoport) – zavartalan 
működésének, színvona-
las szakmai munkájának, 
gazdálkodásának szerve-
zése, vezetése és ellenőr-
zése, az intézmény köz-
alkalmazottai felett  
a munkáltatói jogkör  
gyakorlása.  

A 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. számú 
mellékletének I. rész 
I/2. B. pontjában megha-
tározott képesítés,  
legalább öt év felsőfokú 
végzettséget vagy felső-
fokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, 
az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás terü-
letén betöltött munka-
körben szerzett szgy,  
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.  
Előny: vezetői gyakorlat, 
helyi ismeret, pályázatok 
szakmai lebonyolításá-
ban szerzett jártasság,  
irodai alkalmazások 
(MS Office) felhasználói 
szintű ismerete.  

ÁEI: 2012. nov. 1.  
A vezetői megbízás öt évre 
szól. A közalkalmazotti 
jogviszony időtartama:  
a közalkalmazotti jogvi-
szony határozatlan időre 
szól, az intézménynél újon-
nan létesített jogviszony 
esetén – a Kjt. 21/A. § 
(4) bekezdésében foglaltak 
kivételével – három hónap 
próbaidő kikötésével.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 30. nap, azaz várha-
tóan 2012. aug. 31.  
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejét követően a kép-
viselő-testület 60 napon 
belül dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a magasabb  
vezetői pótlékra a 
257/2000. (XII. 26.)  
Korm. rendelet 4. számú 
melléklete I.1. d) alpont-
jának rendelkezései az 
irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, vpr, b, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozatot arról, hogy 
hozzájárul-e a pályázat 
nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához, nyilatkozatot 
arról, hogy nem áll cselek-
vőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt.
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani.  
Pc: Szentes város  
polgármestere  
6600 Szentes,  
Kossuth tér 6.  
f: Lencséné Szalontai  
Mária, a szociálpolitikai 
osztály vezetője.  
Tel.: (63) 510-323. 
 

 
 
 

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek 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 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
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  
 
 
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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Bükköny Óvoda  
1116 Budapest,  
Bükköny utca 9/B  
Tel.: 208-1693  
 

4 fő óvodapedagógus 
 
(Érem utcai tagóvoda) 

Óvodapedagógus v,  
magyar állampolgárság,  
büntetlen előélet,  
egy–három év óvodai 
gyakorlat. 

ÁEI: 2012. szept. 3.  
A megbízás határozatlan 
időre szól.  
Pbhi: 2012. aug. 3.  
Pehi: 2012. aug. 22.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell:  
szakmai ön, om  
Pc: Bükköny Óvoda  
1116 Budapest,  
Bükköny u. 9/B  
 

Hajmáskér Lurkó Óvoda  
Pc: Lurkó Óvoda  
8192 Hajmáskér,  
Rákóczi u. 13. 

Óvodapedagógus Főiskola, óvodapedagó-
gus, legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. szept. 1.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenést 
követő 10 nap.  
Pehi: a pályázat beadási 
határidejét követő 10. nap.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, részletes szakmai ön.  
Pc: Lurkó Óvoda  
8192 Hajmáskér,  
Rákóczi u. 13.  
 

Széchenyi István  
Általános Iskola,  
Óvoda és Zeneiskola  
5123 Jászárokszállás,  
Köztársaság tér 15. 

2 fő óvodapedagógus Főiskolai szintű óvoda-
pedagógusi v, magyar 
állampolgárság,  
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. szept. 1.  
A megbízás határozatlan 
időre szól.  
Pbhi: 2012. júl. 31.  
Pehi: 2012. aug. 15.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkálta-
tói jogkört gyakorló intéz-
ményigazgató döntését 
megelőzően az óvodai in-
tézményegység-vezető 
személyesen meghallgatja.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, 
egyéb kompetenciák tanú-
sítványai, b.  
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban „Pályázat-
Óvónő” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.  
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Pc: Csomor János  
intézményigazgató  
5123 Jászárokszállás,  
Köztársaság tér 15.  
Tel.: (20) 927-4969. 
 

 
Tanár 

 
A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Xántus János  
Gyakorló Középiskola  
1055 Budapest,  
Markó u. 18–20. 

Emberismeret és etika 
(óraadó tanár)  
  
Földrajz német nyelven  
(óraadó tanár) 
  
Matematika–fizika  
(teljes státus) 

Szakirányú egyetemi v, 
legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Pbhi: 2012. júl. 25.  
Pehi: 2012. aug. 3.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om.  
Pc: Kóbor András  
1055 Budapest,  
Markó u. 18–20.  
 

Orosházi Református  
Két Tanítási Nyelvű  
Általános Iskola  
5900 Orosháza,  
Előd u. 17. 

Angol–bármely szakos 
tanár (kivéve magyar, 
egyéb idegen nyelv) 

Főiskolai vagy  
egyetemi v. 

ÁEI: 2012. szept. 1.  
A megbízás határozatlan 
idejű munkaszerződés.  
Pbhi: 2012. aug. 15.  
Pehi: 2012. aug. 25.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
ön, om, b.  
Pc: 5900 Orosháza,  
Előd u. 17.  
f: Pusztainé  
Szabó Margit igazgató 
Tel.: (68) 510-775.  
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